
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente.

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - 

Presidente

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Dirceu dos Santos

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Ano XXXII - Cuiabá/MT 

DISPONIBILIZADO na Segunda-Feira, 16 de Março de 2020 - Edição nº 10696

Centro Político Administrativo - CPA CEP 78050-970 Caixa Postal -1071 Cuiabá - Mato Grosso

e-mail: dje@tjmt.jus.br                                                 site: www.tjmt.jus.br

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral



Índice
COMARCAS 3
Entrância Especial 3
Comarca de Rondonópolis 3
Diretoria do Fórum 3
		Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania 4
		Central de Arrecadação e Arquivamento 4

Varas Cíveis 5
		1ª Vara Cível 5
		2ª Vara Cível 41
		3ª Vara Cível 53
		4ª Vara Cível 81
		1º Juizado Especial 85
		Vara Especializada da Infância e Juventude 88
		2º Juizado Especial 88

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 95
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 95
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 100

Varas Especializadas da Fazenda Pública 106
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 109
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 115

Varas Criminais 125
		1ª Vara Criminal 125
		2ª Vara Criminal 125
		3ª Vara Criminal 125
		5ª Vara Criminal 132
		Vara Especializada em Violência Doméstica e
Familiar Contra a Mulher 132
		JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental 133

Comarca de Sinop 134
		1ª Vara Cível 134
		2ª Vara Cível 150
		3ª Vara Cível 157
		4ª Vara Cível 183
		5ª Vara Cível 186
		6ª Vara Cível 189
		7ª Vara Juizado Especial 196
		1ª Vara Criminal 207
		2ª Vara Criminal 209
		Vara Especializada da Infância e Juventude 209

Comarca de Várzea Grande 209
Diretoria do Fórum 209
Diretoria do Fórum 209
		Divisão de Recursos Humanos 210

Varas Especializadas de Família e
Sucessões 210
		1ª Vara Especializada da Família e Sucessões 210
		2ª Vara Especializada da Família e Sucessões 211
		3ª Vara Especializada da Família e Sucessões 214

Varas Cíveis 216

		1ª Vara Cível 216
		2ª Vara Cível 221
		3ª Vara Cível 224
		4ª Vara Cível 227

Varas Especializadas da Fazenda Pública 256
		1ª Vara Especializada da Fazenda Pública 256
		2ª Vara Especializada da Fazenda Pública 276
		3ª Vara Especializada da Fazenda Pública 280

Varas Criminais 284
		2ª Vara Criminal 284
		3ª Vara Criminal 284
		4ª Vara Criminal 285
		6ª Vara Criminal 285
		Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher 287
		Varas Especiais da Infância e Juventude 287

Juizados Especiais Cíveis e Criminais 287
Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim
Glória 287
Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo
Rei 314
		Vara Especializada de Direito Bancáriio 340



COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A Nº 010/2020

Francisco Rogério Barros – MM. Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca 

de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais.

CONSIDERANDO que a Portaria n.233/2020-PRES, de 12 de março de 

2020, dispõe sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de 

contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, 

em 11 de março de 2020, que a contaminação com o coronavírus, 

causador da COVID-19, caracteriza pandemia;

CONSIDERANDO a necessidade de evitar contaminações de grande 

escala e de restringir riscos;

CONSIDERANDO os recursos de tecnologia da informação e a 

possibilidade de realização das atividades laborais em regime de 

teletrabalho,

R E S O L V E:

Art. 1º - Determinar que a servidora Cinthia Leite Leal, matrícula 14041, 

assessora de gabinete I, lotada no gabinete do 2º Juizado Especial desta 

Comarca, que retornou no dia 04.03.2020 de Portugal, desempenhe suas 

atividades funcionais via teletrabalho/homeoffice até o dia 18.03.2020;

Art. 2º - Determinar que o servidor Marco Aurélio Frota Cervelli, matrícula 

21129, analista judiciário, lotado na secretaria do 2º Juizado Especial 

desta Comarca, que retornará no dia 14.03.2020 do Rio de Janeiro, 

desempenhe suas atividades funcionais via teletrabalho/homeoffice até o 

dia 28.03.2020;

 Art. 3º - Os documentos que comprovem situação de exposição ao risco 

deverão ser digitalizados pelos servidores e enviados com urgência para 

o endereço eletrônico: rondonopolis.drh@tjmt.jus.br.

P.R. Cumpra-se, remetendo cópia ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020.

Francisco Rogério Barros

Juiz de Direito Diretor do Foro

  

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 936466 Nr: 6912-60.2019.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de pedido de restituição de custas judiciais indevidamente pagas 

para fim de distribuição de carta precatório nesta Comarca de 

Rondonópolis, no valor de R$ 191,76 (cento e noventa e um reais e 

setenta e seis centavos), por Banco John Deere S.A.

Devidamente intimada, a parte deixou escoar o prazo de intimação sem 

manifestação – certidão fls. 22, dessa forma, determino o arquivamento 

deste pedido de restituição.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 941977 Nr: 562-22.2020.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. requer a 

restituição de valores recolhidos indevidamente como custas judiciais e 

taxa judiciária em relação aos autos de n. 8015419-68.2019.811.0003, do 

Juizado Especial Cível desta Comarca.

No termos da Instrução Normativa SCA N. 02/2011, Versão 3, no prazo de 

05 (cinco) dias, intime-se a parte interessada para que cumpra o item 1.6 

da referida norma, apresentando nos autos “Certidão devidamente selada, 

do Distribuidor Judicial, do Gestor da Vara/Juizado ou do Gestor da Central 

de Mandados, conforme o caso, em se tratando de recolhimento indevido, 

a maior, em duplicidade ou não utilização das guias em atos do processo 

(Autenticação, Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso 

de Apelação ou Recurso Inominado)”, bem como dados pessoais (data de 

nascimento) dos membros diretores da requerente.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 943049 Nr: 975-35.2020.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, NELSON WILLIANS & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:MT/11065-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

BANCO DO BRASIL S. A. requer a restituição de quantia indevidamente 

paga ao Fundo de Apoio ao Judiciário no valor de R$ 60,23 (sessenta 

reais e vinte três centavos) referente às custas do Cartório de Distribuidor 

de Rondonópolis, em relação aos autos de n. 0001574-23.2010.8.11.0003, 

Código 432910, da Segunda Vara Cível desta Comarca.

No termos da Instrução Normativa SCA N. 02/2011, Versão 3, no prazo de 

05 (cinco) dias, intime-se a parte interessada para que cumpra o item 1.6 

da referida norma, apresentando nos autos o seguinte:

“INSCA - 1.6. Certidão devidamente selada, do Distribuidor Judicial, do 

Gestor da Vara/Juizado ou do Gestor da Central de Mandados, conforme 

o caso, em se tratando de recolhimento indevido, a maior, em duplicidade 

ou não utilização das guias em atos do processo (Autenticação, 

Desarquivamento, Certidões, Formal de Partilha, Recurso de Apelação ou 

Recurso Inominado)”;

 Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 05 de março de 2020.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 930019 Nr: 4817-57.2019.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: GOES & NICOLADELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:OAB/PR 22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Trata-se de pedido de reconsideração ao requerimento de restituição de 

custas processuais apresentado por GOES & NICOLADELLI ADVOGADOS 

ASSOCIADOS, pela não distribuição de duas ações de execução, tendo 

como referência a guia n. 82872 no valor de R$ 9.639,84 (nove mil 

seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos) e a guia n. 

82871 no valor de R$ 9.702,49 (nove mil setecentos e dois reais e 

quarenta e nove centavos).

Mantenho os termos da decisão de 24 em sua integralidade.

 Certifique o decurso do prazo recursal da decisão de fls. 24 e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 933678 Nr: 5948-67.2019.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CLAUDIA FERREIRA PIRES MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO. O Processo foi devidamente instruído conforme INSCA N. 02/2011, 

entretanto, o pedido de contrapõe à decisão do Senhor Desembargador 

Presidente do Tribunal de Justiça no Processo nº 004/2017 - CIA 

0134921-54.2016.8.11.0000, com base da Lei 4.574/82, Art. 17, III, pois “a 

taxa judiciária em caso algum poderá ser restituída”. Dessa forma, defiro 

parcialmente o pedido, autorizando tão somente a restituição da quantia 

referente às custas judiciais no valor de R$ 8.636,17 (oito mil seiscentos e 

trinta e seis reais e dezessete centavos) indevidamente recolhida nos 

autos de nº. 9483-19.2010.811.0003, código 440814, devendo a 

Secretaria desta Diretoria adotar as providências necessárias junto ao 

Departamento de Arrecadação do Tribunal de Justiça para a devolução da 

quantia que deverá ser creditada na conta da parte indicada às fls. 04 de 

titularidade de Flavio Ferreira Pires, ratificada às fls. 15/16. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 935908 Nr: 6717-75.2019.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SERVIO DE TULIO BARCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

BANCO DO BRASIL S/A requer a restituição de custas judiciais 

indevidamente pagas no valor de R$ 6.955,02 (seis mil novecentos e 

cinquenta e cinco reais e dois centavos), nos autos de numeração única 

804-59.2012.811.0003 da Primeira Vara Cível desta Comarca.

 A autora foi intimada para complementar seu pedido e presentar nos 

autos os dados relativos ao item 1.6 da Instrução Normativa 02/2011/TJMT, 

ou seja, certidão, devidamente selada, do gestor da vara constatando o 

recolhimento das custas judiciais em duplicidade nos autos, consignado o 

prazo de 15 (quinze) dias; entretanto, apesar de comentar na petição de 

fls. 21 a juntada da certidão, verifica-se que a peça processual veio 

desacompanhada do documento.

Dessa forma, intime-se a autora para cumprir o determinado em 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 943051 Nr: 976-20.2020.811.0003

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIRON CANDIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5821-B, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, as demandas relacionadas à retificação de assento de 

nascimento não se enquadram nas atribuições da Diretoria do Foro, diante 

de expressa previsão normativa. Nesse sentido, colaciono os seguintes 

julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUIZ DIRETOR DO FÓRUM - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE NASCIMENTO C/C 

RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO DE REGISTRO CIVIL - ART. 51, VI, DO 

COJE - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. Conforme disposto no artigo 51 

do Código de Organização Judiciária, a competência para julgar as ações 

relativas à nulidade e retificação de registro civil é do Juízo Cível” (TJMT, 

CC n. 34570/2000, Câm. Cív. Reun., Rel. Dra. Margarete da g. B. M. 

Spadoni, j. 02.08.2001).”“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - ART. 51, VI, DO 

COJE E ITENS 1.10.17 E 1.10.17.1 DA CNGC - QUESTÃO QUE FOGE DO 

ÂMBITO MERAMENTE ADMINISTRATIVO - COMPETÊNCIA DA CÂMARA 

CÍVEL - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de retificação de registro 

civil, exige-se a atuação jurisdicional, de forma que a competência para 

apreciar o recurso de apelação é de uma das Câmaras Cíveis Isoladas, no 

caso, da Primeira Câmara Cível desta Corte (TJMT, CC n. 146129/2013, TP, 

Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.06.2014).” Com essas 

considerações, declaro a incompetência absoluta deste juízo para 

processar e julgar o feito, e determino sua remessa a uma das Varas de 

Famílias desta Comarca, por se tratar de retificação de assento 

civil.Intimem-se. Cumpra-se.

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Intimação

PROCEDIMENTO N°: 297493/2020

SOLICITANTE: MARIA JOSÉ SOUZA GONÇALVES

ADVOGADA DA SOLICITANTE: DRA. KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES – OAB/MT 12.225

SOLICITADO: PAULO CÉSAR GONÇALVES

ADVOGADO DO SOLICITADO: DR. DENISVALDO SILVA JARDIM – 

OAB/MT 8.183

Em cumprimento à determinação da Juíza Coordenadora deste CEJUSC, 

Dra. Cláudia Beatriz Schmidt, IMPULSINO os autos do procedimento acima 

epigrafados, com a finalidade de intimar as partes através de seus 

advogados, do inteiro teor do despacho/decisão abaixo:

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020.

Sebastião José de Queiroz Júnior

Gestor Judiciário CEJUSC/Rondonópolis

PROCEDIMENTO Nº 297493/2020

INTERESSADOS: MARIA JOSÉ SOUZA GONÇALVES e PAULO CÉSAR 

GONÇALVES

DECISÃO

Vistos.

Ponderando as judiciosas considerações lançadas no parecer ministerial 

retro, deixo de homologar o acordo levado a efeito derradeiramente, 

devendo a temática ser submetida a via judicial, sobretudo ante a 

indisponibilidade do interesse em baila e a necessidade de prévio estudo 

social junto aos envolvidos.

Ciência ao interessado.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro de 2020.

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 Juíza de Direito

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 364638 Nr: 12984-54.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATORIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT, FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

Distribuidor (não oficializado), esclarecendo que, para o pagamento do 

Cartório Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta 

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

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

pena de anotações no Cartório Distribuidor e consequente 

encaminhamento para protesto. Sendo mais de um processo, deverá 

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

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

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

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

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722385 Nr: 3397-27.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BADIH AHMAD DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 3397-27.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ESPOLIO DE BADIH AHMAD DIB

INTIMANDO(A, S): Executados(as): ESPOLIO DE BADIH AHMAD DIB, Cpf: 

06882935149, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, acima especificada, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor deverá ser 

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

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

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

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

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca e consequente 

encaminhamento para protesto, na forma determinada na Consolidação 

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

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

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

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

 Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das 

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

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

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

VALORES PARA PAGAMENTO:

 Custas Processuais .................................................................. R$ 996,60

Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 1.042,00

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

Rondonópolis - MT, 12 de março de 2020.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014314-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAVALCANTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA MACHADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014314-78.2019 Ação: Execução Autor: José Cavalcante de Souza. 

Ré: Maria Aparecida da Silva Machado. Vistos, etc. Determino à serventia 

que certifique se cumprido integral e corretamente o despacho de (ID 

26220859), após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 12 de 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001211-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONILDO SEVERINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCILIO RIBEIRO LACERDA OAB - MT22704/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001211-04.2019 Ação: Execução por Título Extrajudicial Exequente: 

Onildo Severino da Silva. Executado: Espólio de Escolástico Rodrigues de 

Novaes. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (fl.41 – 

correspondência ID 29392286), determino a intimação pessoal da parte 

exequente, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a 

diligência, desde já, determino a intimação da parte exequente por edital 

(artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o 

prazo, o que deve ser certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de 

imediato. Rondonópolis, 11 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003292-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR OLIMPIO LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT12790-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003292-91.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Júlio 

Cezar Olímpio Lemes. Ré: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (fl.243 – 

correspondência ID 29418227), determino a intimação pessoal da parte 

autora, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a 

diligência, desde já, determino a intimação da parte autora por edital (artigo 

275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, 

o que deve ser certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. 

Rondonópolis, 11 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000492-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RUIZ CAVALCANTE (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE RONDONOPOLIS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000492-27.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Felipe Ruiz 

Cavalcante. Executado: Perfect Flight Escola de Aviação Civil de 

Rondonópolis Ltda. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de 

(fls.138/143 – correspondência ID 25326937), hei por bem em determinar a 

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

prazo de (10) dez dias, traga aos autos cópia atualizada do contrato 

social do executado. Vindo aos autos, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 11 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014530-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - 713.786.501-15 (PROCURADOR)

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

Parte(s) Polo Passivo:

NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014530-39.2019 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Agropecuária Vila dos Pinheiros Ltda. Executado: Niwton Flavio de 

Oliveira. Vistos, etc. Sobre o petitório de (ID 27457795), manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de (10) dez dias, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 12 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015279-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MATOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015279-56.2019 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Administradora de Consórcio Nacional Gazin. Executado: Diego Matos da 

Silva. Vistos, etc. Determino à serventia que certifique se cumprido integral 

e corretamente o despacho de (ID 26713528), após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 12 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1a Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002958-86.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO BERGI ORTIZ MACEDO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002958-86.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Conceição Bergi Ortiz Macedo. Ré: Banco Losango S.A. - Banco Múltiplo.. 

Vistos, etc. Sobre o petitório de (ID 28978195), dê-se vista ao ilustre perito 

judicial, para manifestação em (10) dez dias. Vindo aos autos, 

manifestem-se as partes em (5) cinco dias e, ao depois, conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004946-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATASHA SAGAVE CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER BATISTA CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004946-45.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Ijuí – RS 

Autora: Natasha Sagave Correa. Réu: Kleber Batista Correa. Vistos, etc. 

Cumpram-se integralmente os termos do despacho de (ID. 20051817), 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 12 de 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013309-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA LOPES ELIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA REGINA DE SOUZA OAB - PR26733 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LAU RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013309-55.2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Guaíra - PR 

Autor: Ana Maria Lopes Elias. Réu: Jose Lau Ribeiro. Vistos, etc. ANA 

MARIA LOPES ELIAS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo 

com a presente “Carta Precatória” em desfavor de JOSE LAU RIBEIRO, 

com qualificação nos autos, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Cumpra-se a presente, expedindo-se o necessário. Caso a secretaria 

observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, 

que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta 

dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com 

as baixas necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005857-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DE SOUZA ANASTACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1005857-91.2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Tangará da 

Serra – MT Autor: Banco do Brasil S/A. Réu: André Luis de Souza 

Anastacio. Vistos, etc. Considerando o teor do Oficio n°639/2019 de (ID 

26024081), intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, sob pena de 
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devolução da presente carta precatória. Oficie-se o Juízo deprecante. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 12 de 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012768-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TARRAF ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO DE JESUS FERNANDES OAB - SP158932 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA AMARAL QUEIROZ (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012768-85.2019 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Tarraf 

Administradora e Corretora de Seguros Ltda. Ré: Camila Amaral Queiroz 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, 

para no prazo de (5) cinco dias, recolher as custas e taxas judiciárias 

remanescentes/complementares, bem como, comprovar seu recolhimento 

nos autos, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007841-76.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETH DA CUNHA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007841-76.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Itaú – 

Unibanco S/A. Ré: Donizeth da Cunha Ferreira. Vistos, etc. Analisando os 

termos do pedido de (ID 26318760), não verifico nenhum elemento 

plausível para seu acolhimento, assim, hei por bem em manter a decisão 

de (ID 25453265). Cumpram-se os termos da decisão de (ID 25453265). 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 11 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000115-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. F. PINHEIRO & CIA. LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULLI BAPTISTELLA BARBIERI OAB - MT19885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RUBI LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000115-56.2016 Ação: Cumprimento de Sentença Exequente: E. A. F. 

Pinheiro & Cia Ltda - EPP. Executado: Expresso Rubi Ltda. Vistos, etc. 

Intimem-se as partes, via seus procuradores, para que no prazo de 10 

(dez) dias, informem nos autos se perdura o prazo de blindagem que 

atinge o executado. Vindo aos autos, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 12 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1a Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010235-56.2019.8.11.0003

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:

ECKTHOR RUAM DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1010235-56.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni Financeira 

S/A. Réu: Eckthor Ruam da Silva Almeira. Vistos, etc. OMNI FINANCEIRA 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Busca e Apreensão” em desfavor de ECKTHOR RUAM 

DA SILVA ALMEIRA, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

suspensão do feito, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Analisando 

os termos do petitório de (id. 26044850), não vejo como possa acolher a 

pretensão da parte autora, tendo em vista que a petição inicial sequer fora 

recebida por este juízo, assim, indefiro. Intime-se a parte autora, através 

de seu bastante procurador, para que no prazo de (5) cinco dias, informe 

se possui interesse no prosseguimento do feito, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009129-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO CARDOSO DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009129-59.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. Réu: Hugo Cardoso de Freitas. Vistos, 

etc. Determino à serventia que certifique se cumprido integral e 

corretamente o despacho de (ID 23026705), após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 12 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1a Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002424-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BOFF (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002424-50.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Itaú 

Unibanco S.A. Executado: Alexandre Boff. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (fl.111 – correspondência ID26231577), determino a 

intimação pessoal da parte exequente, na pessoa de seu representante 

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

dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a 

diligência, desde já, determino a intimação da parte exequente por edital 

(artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o 

prazo, o que deve ser certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de 

imediato. Rondonópolis, 12 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001161-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GONCALVES DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001161-80.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Omni 

S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento. Executado: Fernando 

Gonçalves de Melo. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(fl.101 – correspondência ID29604230), determino a intimação pessoal da 

parte exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, 

determino a intimação da parte exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC). 

Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 12 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010441-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYONE DIAS LUZINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1010441-41.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Zootec Indústria de Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. Executado: 

Dyone Dias Luzini. Vistos, etc... Analisando a pretensão de (fls.75/76 – 

ID26806600) e o artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, que assim 

dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do 

nome do executado em cadastros de inadimplentes” (grifo nosso), hei por 

bem em deferir o pedido, expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao 

crédito. Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para 

as diligências necessárias. Intime-se a parte exequente, via seu bastante 

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

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 12 de março de 

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

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005788-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS CIDALIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005788-59.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Pan S.A. Réu: 

Antonio Carlos Cidalio. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão 

de (fl.93 – ID28072651), determino a intimação pessoal da parte autora, na 

pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação 

da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) 

vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 12 de março de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004633-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAO XAVANTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALINA SOUZA FERREIRA 36143634149 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GONCALINA SOUZA FERREIRA OAB - 361.436.341-49 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004633-21.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Viação Xavante Ltda. Executada: Gonçalina Souza Ferreira (Conveniência 

Bandeirantes). Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (fl.38 

– correspondência ID29595739), determino a intimação pessoal da parte 

exequente, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de 

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

pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a 

intimação da parte exequente por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do 

edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 12 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007352-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência complementar do Oficial de 

Justiça no valor de R$ 1.991,00 (mil novecentos e noventa e um reais).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002121-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEZAR ASSIS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência complementar do Oficial de 

Justiça no valor de R$ 1.990,00 (mil novecentos e noventa reais).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000828-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINEIA NUNES CAVALCANTE (TESTEMUNHA)

WENDELL ANTONIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão de Id.29735908.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001901-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREMILDA SANTOS BELO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO OAB - MT25628-O 
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(ADVOGADO(A))

OTAVIO SILVA MAGELA OAB - MT24915/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GUINOMAR FERREIRA BARBOSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELISSA AREND DAS NEVES OAB - SC32693 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001901-33.2019 Ação: Monitória Autora: Cremilda Santos Belo Ramos 

Réu: Antônio Guinomar Ferreira Barbosa Vistos, etc... CREMILDA SANTOS 

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

ingressou neste juízo com a presente 'Ação Monitória' em desfavor de 

ANTÔNIO GUINOMAR FERREIRA BARBOSA, com qualificação nos autos, 

aduzindo: “Que, em data de 28 de fevereiro de 2018, o réu firmou com a 

autora um termo de confissão de dívida no importe de R$ 44.500,00 

(quarenta e quatro mil e quinhentos reais), a ser pago com uma entrada de 

R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), 31 parcelas no valor de R$ 

1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), e uma no importe de R$ 1.100,00 

(um mil e cem reais), com vencimento para o dia 28 de fevereiro de 2018 e 

término para o dia 30 de setembro de 2020; que, o réu não efetuou o 

pagamento de nenhuma parcela, estando em débito; que, procurou 

solucionar a questão de forma amigável, não obtendo êxito, assim, busca 

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

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 20.588,28 

(vinte mil, quinhentos e oitenta e oito reais, vinte e oito centavos), 

postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. Devidamente 

citado, apresentara embargos, dizendo: “Que, em preliminar, a extinção da 

ação por ser parte ilegítima, uma vez que o embargante não pactuou 

nenhuma compra e venda com a embargada, em verdade pactuou um 

contrato com a empresa Gerson Automóveis, de propriedade do esposo 

da embargada no ano de 2018; que, o valor pactuado do bem foi de R$ 

32.000,00 (trinta e dois mil reais), assim, o valor correto da prestação 

deveria ser de R$ 1.000,00 (um mil reais); que, o documento que lastreia a 

ação não se presta, uma vez que não consta a assinatura de duas 

testemunhas; que, há excesso na cobrança; que, caso não sejam 

reconhecidas as prejudiciais, deve ser reconhecido um eventual débito no 

importe de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), assim, requer a 

procedência dos embargos, com a improcedência da ação monitória, com 

a condenação da embargada nos ônus da sucumbência. Junta 

documentos”. Sobre os embargos, manifestou-se a embargada. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo a embargada requerido o 

julgamento antecipado (fl.63); e, a embargante nada requereu (fl.86 – Id 

23982942), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: Quanto à matéria afeta à produção de provas, embora as partes 

tenham requerido, na petição inicial e na contestação, não reiteraram, 

tempestivamente, o seu pedido quando instados a fazê-lo no momento 

próprio, ou seja, na fase de especificação, acarretando, por certo, a 

preclusão temporal dessa faculdade processual. Sobre o tema, já decidiu 

o STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS 

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE 

PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO 

PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA 

QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 

489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se 

manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias 

para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o 

julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação 

jurisdicional. 2. É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui 

o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia 

produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo 

que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas 

a parte silencia na fase de especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, 

Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 

22/06/2016)." Portanto, a inércia das partes em especificar e justificar as 

provas que pretendem produzir, quando intimadas para tanto, implica em 

reconhecer que desistiram da produção daquelas provas que indicaram 

na inicial e na peça de defesa. Neste cenário, diante da desistência tática, 

conclui-se pela preclusão na produção da aludida prova, considerando 

que a parte não reitera a pretensão de produzi-la quando instada para 

tanto, de modo que não há falar em cerceamento de defesa. Cuida-se na 

espécie de ação monitória aforada por Cremilda Santos Belo Ramos em 

desfavor de Antônio Guinomar Ferreira Barbosa, onde busca haver a 

importância de R$ 20.588,28 (vinte mil, quinhentos e oitenta e oito reais, 

vinte e oito centavos), representada pelo termo de confissão de dívida 

firmado em 28 de fevereiro de 2018, no importe de R$ 44.500,00 (quarenta 

e quatro mil e quinhentos reais), a ser resgatado em parcelas: R$ 1.400,00 

(um mil e quatrocentos reais), na entrada; 31 parcelas de R$ 1.400,00 (um 

mil e quatrocentos reais), e uma parcela no importe de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), estando em débito desde 28 de fevereiro de 2018 até 28 de 

fevereiro de 2019. A preliminar esposada pelo embargante, qual seja, falta 

de interesse processual, uma vez que a via processual adotada não é a 

adequada, e sim ação de execução de título extrajudicial, por se tratar de 

contrato particular, não tem como prevalecer, pois, mesmo sendo 

possuidor de título executivo extrajudicial, nada impede que o credor abra 

mão da execução e se valha do processo de conhecimento ou da ação 

monitória para a cobrança, porque tal prática não implica em nenhum 

prejuízo ou restrição à defesa do Réu, sendo patente o seu interesse de 

agir. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EXISTÊNCIA DE 

TÍTULO EXECUTIVO - FACULDADE DO CREDOR - INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA - INTERESSE DE AGIR PRESENTE E VIA 

ELEITA ADEQUADA - SENTENÇA CASSADA. - Conforme entendimento do 

C. Superior Tribunal de Justiça, é cabível o ajuizamento de ação monitória 

ainda que o título apresentado seja líquido, certo e exigível. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.19.049781-8/001, Relator(a): Des.(a) Juliana 

Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2019, 

publicação da súmula em 23/08/2019). Já a preliminar de ilegitimidade 

passiva tem o mesmo destino da anterior, qual seja, a sua rejeição 

sumária, uma vez que dúvida alguma persiste de que o 

embargante/devedor firmou o documento de crédito que lastreia a 

presente ação, conforme se pode constatar a (fl.16 – Id 18426709). De 

forma que, rejeito-as. 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 monitória merece acolhimento, pois em 

que pese a versão apresentada pelo embargante réu, entendo que há 

provas suficientes a demonstrar a veracidade dos fatos elencados na 

peça madrugadora. O documento hábil a instruir a ação monitória, em 

princípio, deve emanar do devedor de soma em dinheiro ou obrigado a 

restituir coisa fungível ou determinado bem móvel ou, se não emanado 

dele, deve ser verossímil, afastando qualquer incerteza, mesmo que 

produzido pelo autor, mas possa ser completado pelos demais meios de 

provas admitidos em direito. No caso em desate, o documento de 

(fls.16/17), qual seja, termo de confissão de dívida, não apresenta 

máculas ou vícios de consentimento que possa miná-lo, pelo contrário, é 

reconhecido pelo embargante, mesmo porque, questiona os encargos 

financeiros e excesso na cobrança. É, portanto, documento hábil para 

embasar ação monitória, até porque não deixa de representar documento 

comprobatório da liquidez e certeza da dívida confessada no título. Assim, 

correta a propositura da presente monitória, pois o pedido foi instruído com 

prova escrita, sem eficácia de título executivo, não favorecendo ao 

embargante a tese por ele trazida nas suas razões defensivas. Sobre o 

tema, a jurisprudência confirma: "EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA - 

CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PRESCRITA - INÉPCIA DA INICIAL E 

CARÊNCIA DE AÇÃO - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E 

CORREÇÃO - DESPESAS DE ARMAZENAGEM DA GARANTIA. I - Cédula 

de crédito rural pignoratícia prescrita é documento escrito, de notável 

força probante e do qual decorre verossimilhança da existência do débito. 

Logo, atende aos requisitos do art. 1.102 do CPC e, junto com o 

demonstrativo da evolução do débito, é sólido amparo ao procedimento 

monitório. II – a prescrição atinge a ação e não se confunde com a 

decadência do direito emergente do título. Assim, prescrita a ação cambial, 

pode o credor manejar a ação ordinária prevista pelo art. 48 do Dec. 

2.044/88 e que, a partir da Lei n. 9.079/95, pode ser veiculada através do 

processo monitório. (...)". TJRS, Ap. 598423622, 17ª CC, Rel. Des. 

Fernando Braf Henning Junior, j. 10/8/1999. "AÇÃO MONITÓRIA - 

DOCUMENTO SEM FORÇA EXECUTIVA - CONDIÇÕES DA AÇÃO - 

PRESENÇA. É requisito essencial da ação monitória a existência de prova 

escrita desprovida de eficácia executiva, como tal, considerado apenas o 

escrito emanado da parte contra quem se pretendeu utilizar o documento, 

ou que com ela guarde relação de caráter pessoal. Para que o autor 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 9 de 352



interponha a ação monitória é necessário que esteja presente o interesse 

de agir, que existirá sempre que o autor demonstrar a existência de seu 

crédito, fundamentando sua pretensão com a prova documental exigida 

pela lei". TJMG, Ap. 493755-9, 12ª CC, Rel. Des. Nilo Lacerda, j. 18/5/2005. 

“CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - NOTA DE CRÉDITO RURAL - 

TÍTULO PRESCRITO - CARÊNCIA DE AÇÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - 

COOPERATIVA DE CRÉDITO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EQUIPARAÇÃO 

- JUROS - LEI DE USURA - INAPLICABILIDADE - MULTA - ÍNDICE - JUROS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO A QUO - Título de crédito assinado pelo 

devedor, prescrito, autoriza o ajuizamento de ação monitória. (...) -O termo 

a quo dos juros de mora e da correção monetária, nas ações monitórias 

ou de cobrança de título de crédito prescrito, é o vencimento da dívida, 

porque esta encerra obrigação líquida e positiva. (TJMG - AP 497.078-1 - 

Décima Sétima Câmara Cível - Rel. MÁRCIA DE PAOLI BALBINO - J. 

05.05.2005) Destarte, resta correto o procedimento monitório, adotado 

pela autora, a fim de tornar exigível o título de crédito, pelo que não há que 

se falar em carência de ação. Ante a essas considerações, tenho comigo 

que a ação monitória procede. A parte ré poderia se utilizar dos benefícios 

da nova ordem processual, pagando o débito sem acréscimo de custas e 

verba honorária. No entanto, preferiu se enveredar pela aventura jurídica, 

com argumentos anêmicos, quando tinha plena ciência da relação jurídica, 

por isso, deve arcar com o pagamento do débito a ser devidamente 

atualizado, inclusive respondendo pelas custas, despesas processuais e 

na verba honorária, em vista do contraditório que se instalou. Quanto à 

correção do débito. Tratando-se de ação monitória, no Superior Tribunal 

de Justiça é pacífico que nesta ação a correção monetária deve ser 

contada do vencimento, pena de enriquecimento sem causa do devedor; 

e, os juros, a partir da citação. "COMERCIAL - PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO REGIMENTAL – AÇÃO 

MONITÓRIA - CHEQUE PRESCRITO ATÉ PARA AÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO - CAUSA DA DÍVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - 

TERMO INICIAL. - O cheque prescrito serve como instrumento de ação 

monitória, mesmo vencido o prazo de dois anos para a ação de 

enriquecimento (Lei do Cheque, Art. 61), pois o Art. 1.102a. do CPC exige 

apenas "prova escrita sem eficácia de título executivo". - Dispensa-se a 

indicação da causa de emissão do cheque prescrito que instrui ação 

monitória. - Na ação monitória para cobrança de cheque prescrito, a 

correção monetária corre a partir da data do respectivo vencimento." 

(AgRg no Ag 666617 / RS - Rel.Min.Humberto Gomes de Barros -3ª Turma. 

DJ.01/03/2007) "Ação monitória. Título de renda fixa. Correção monetária. 

Art. 535 do Código de Processo Civil. Precedentes da Corte. 1. Não há 

falar em omissão do acórdão quando o tema objeto do especial foi 

amplamente examinado e não há empeço a que transite sem o óbice do 

prequestionamento. 2. Já está assentada a jurisprudência da Corte "no 

sentido da aplicação ampla da correção monetária, que importa, apenas, 

na recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, de sorte que 

inobstante a perda da executividade da nota promissória em face da 

prescrição, é possível a incidência da atualização não somente a partir do 

ajuizamento da ação ordinária, mas desde o vencimento do débito, sob 

pena de enriquecimento sem causa do inadimplente" (REsp n° 430.080/MT, 

Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 9/12/02). "AÇÃO 

ORDINÁRIA PARA COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INCIDE A CORREÇÃO A PARTIR DA DATA 

DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43). CASO EM QUE FICOU 

ESTABELECIDA A DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE. 2. JUROS DA MORA. 

CONTAM-SE DA CITAÇÃO INICIAL. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 

PROVIDO EM PARTE." (REsp 55932/MG, Rel. Min. Nilson Naves, 3ª Turma, 

j. 29.11.1994, DJ 06.03.1995 p. 4362). "AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE 

PRESCRITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. Os juros moratórios, 

na ação monitória, contam-se a partir da citação. Recurso especial não 

conhecido." (REsp 554.694/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 

06.09.2005, DJ 24.10.2005 p. 329). Ao derradeiro, o pedido de 

condenação do embargante/devedor nas penas da litigância de má fé. No 

caso posto à liça, não se vislumbra dolo processual, posto que os atos 

praticados pelo embargante/devedor enquadram-se no regular exercício 

do direito de defesa dos interesses, que considera legítimos, não estando 

evidenciado qualquer propósito de prejudicar, uma vez que para que se 

concretize o procedimento de má-fé, o ato perpetrado deve atingir a 

dignidade da Justiça, não se verificando quando as partes apenas se 

utilizam de argumentos que acreditam serem jurídicos para o resguardo de 

suas pretensões. Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie R E J E I T O os embargos formulados, JULGANDO-OS 

TOTALMENTE IMPROCEDENTES e, por consequência, JULGO 

PROCEDENTE a ação monitória proposta por CREMILDA SANTOS BELO 

RAMOS, em desfavor de ANTÔNIO GUINOMAR FERREIRA BARBOSA, com 

qualificação nos autos, condenando o réu ao pagamento das parcelas 

com vencimento para os dias 28 de fevereiro de 2018 a 28 de fevereiro de 

2019, acrescida de juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem 

como a correção monetária – INPC - a contar do vencimento. Condeno-o 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado. 

Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no art. 701 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 12/dezembro/2019.- . Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.-

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000512-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVINO ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA DA CRUZ FILHO (REU)

OLINDA MARIA DE SOUZA (REU)

EVA OLIVEIRA DE SOUSA (REU)

FLORISVALDO LEITE DA FONSECA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000512-47.2018 Ação: Usucapião Autor: Adevino Antônio dos Santos. 

Réus: José Pereira da Cruz Filho e Outros. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (fl.105 – ID 29331559), determino a intimação 

pessoal da parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, 

inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito. Em sendo negativa a diligência, 

desde já, determino a intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, 

CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que 

deve ser certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. 

Rondonópolis, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002726-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAIR ARAUJO DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002726-45.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. Réu: Adair Araújo de Sousa. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (fl.57 – ID 29642780), determino a 

intimação pessoal da parte autora, na pessoa de seu representante legal, 

para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê 

andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, 

desde já, determino a intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, 

CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que 

deve ser certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. 

Rondonópolis, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000366-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000366-74.2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Jean 

Carlos Ferreira. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat 

S.A. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (fl.167 – 

ID29728359), determino a intimação pessoal da parte autora, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, 

determino a intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). 

Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 13 

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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004130-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. GERHARDT & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT198750-O (ADVOGADO(A))

ALEX ODAIR MORAES PRATES OAB - 569.472.831-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID WENER ALVES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004130-34.2017 Ação: Monitória Autor: L. F. Gerhardt & Cia Ltda. Réu: 

David Wener Alves da Silva. Vistos, etc... Considerando os termos da 

certidão de (fl.72 – ID27935709), determino a intimação pessoal da parte 

autora, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de (5) 

cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob 

pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a 

intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital 

é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 13 de março 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006365-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ATILA LOPES SANTOS OAB - MT21614/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RENATO DOS PRAZERES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006365-71.2017 Ação: Indenização por Danos Morais c/c Cobrança 

Autor: Alex José da Silva. Réu: Carlos Renato dos Prazeres. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (fl.43 – ID29366673), determino a 

intimação pessoal da parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação 

da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) 

vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 13 de março de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006735-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA JESUS PAULA (AUTOR(A))

BRUNO SANTOS MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE MARIA BALZAN PRADELA (REU)

SERGIO JOSE PRADELA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1006735-79.2019 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autores: Bruno Santos Monteiro e Outra. Réus: Sérgio José 

Pradela e Outra. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de 

(fl.170 – ID28950003), determino a intimação pessoal dos autores, para 

que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), deem 

andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, 

desde já, determino a intimação dos autores por edital (artigo 275, §2º, 

CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que 

deve ser certificado, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se de imediato. 

Rondonópolis, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000115-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL OAB - MT12507-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT9502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYONE DIAS LUZINI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n º 

1000115-85.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Oxigênio Cuiabá Ltda – Oxigênio Rondon. Executado: Dyone Dias Luzini 

Me – “Rondocursos”. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (ID 

24651082), hei por bem indeferir o pedido, eis que ausentes às condições 

autorizadoras do artigo 256, §3º, do Código de Processo Civil. Intime-se a 

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

dez dias, requeira o que de direito, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013446-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO VINICIUS DOS REIS OAB - MT17942-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013446-03.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Rodobens 

S/A. Ré: MC & MA Transportes Ltda - Me. Vistos, etc. Considerando os 

termos do petitório de (ID 29361618), verifico que a parte autora pretende, 

apenas e tão somente, a reconsideração da decisão de (ID 25584314), 

assim sendo, mantenho na íntegra os termos da decisão atacada, por 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 13 de março 

de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008709-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES OAB - MT0013047A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOPOLITANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

LOCALIZA FLEET S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008709-88.2018 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Sirlei Alves dos 

Santos. Réus: Rondopolitana Comércio de Veículos Ltda – ME e Outro. 

Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (ID 26449406), não 

verifico nenhum elemento plausível para seu acolhimento, assim, hei por 

bem em manter a decisão de (ID 26082161). Cumpram-se os termos da 

decisão de (ID 26082161). Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 13 de março 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005437-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIRIA NATALIA SOUZA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PAVAN ESTEVES BARZAN OAB - SC17018 (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO MICHALAK SANTOS OAB - SC7163 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DE MARCH PASETO RODRIGUES OAB - SC14245 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO VICENTE OAB - SC8613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL DANIEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005437-52.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Criciúma - 

SC Autora/Exequente: Daniria Natália Souza da Rocha. Réu/Executado: 

Natanael Daniel da Silva. Vistos, etc. DANIRIA NATÁLIA SOUZA DA 

ROCHA, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a 

presente “Carta Precatória” em desfavor de NATANAEL DANIEL DA 

SILVA, com qualificação nos autos, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Cumpra-se a presente, expedindo-se o necessário. Caso a 

secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento 

integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) 

trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, 

devolva-se com as baixas necessárias, às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003668-43.2018.8.11.0003

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:

DURVAL PEREIRA DE FARIAS FILHO (REQUERIDO)

LUCILENE MENDES DA SILVA FARIAS (REQUERIDO)

DORVALO PEREIRA DE FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003668-43.2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Cuiabá-MT 

Autor/Exequente: Banco do Brasil S/A. Réus/Executados: Durval Pereira 

de Farias Filho e Outros. Vistos, etc. BANCO DO BRASIL S/A, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com a presente “Carta 

Precatória” em desfavor de DURVAL PEREIRA DE FARIAS FILHO, 

DORVALO PEREIRA DE FARIAS e LUCILENE MENDES DA SILVA FARIAS, 

com qualificação nos autos, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Cumpra-se a presente, expedindo-se o necessário. Caso a secretaria 

observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, 

que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta 

dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com 

as baixas necessárias, às providências. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008494-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDO RODRIGUES MACHADO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE OAB - SP208598 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE ASSIS SOUZA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008494-78.2019 Ação: Declaratória Autor: Zildo Rodrigues Machado 

Junior. Réu: Rogério de Assis Souza. Vistos, etc. Analisando os termos do 

petitório de (ID 26386229), hei por bem indeferir o pedido, eis que 

ausentes às condições autorizadoras do artigo 256, §3º, do Código de 

Processo Civil. Intime-se a parte autora, via seu bastante procurador, para 

que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000156-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEOMAR MOLINARI BAPTISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MAEVERSON BORGES LIMA (TESTEMUNHA)

ALVÁRO JUNIOR ODERDENGE (TESTEMUNHA)

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006193-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SHEKINAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSUEL DA SILVA JUNIOR OAB - MT24556/O (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre os Embargos Monitórios opostos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007521-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ARCOVERDE ANGELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ARCOVERDE ANGELI (REU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

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

recolhimento de diligência para o Oficial de Justiça via Central de 

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

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

autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

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

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

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

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

ser adicionados vários Bairros); 6)-Informar dados do Pagante; 7) Clicar 

em "Gerar guia". OBSERVAÇÃO: Após o pagamento, a guia e o 

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000501-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRBS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. BALKE & BALKE LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO BATISTA RABELO OAB - GO29110 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE DE MORAIS KAFURI OAB - GO18064 (ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifestem sobre a petição de ID 24251066.

Intimação 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))

 

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

de 05 (cinco) dias acerca dos Embargos de Declaração ID 30129202, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001251-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA & MONTINEGRO LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

manifestem sobre a certidão de Id. 24622716.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005824-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALCLEIDE PEREIRA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER TADEU ESTEVES LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se as partes, na pessoa de seus Advogados, da perícia designada 

nos autos, devendo o periciando comparecer na data, horário e local 

abaixo informados, portando seus documentos pessoais e munido de 

eventuais exames/laudos médicos realizados em decorrência dos fatos 

narrados nos autos. OBSERVAÇÃO: Deverá o(a) Advogado(a) da parte 

interessada diligenciar para que a mesma compareça no dia horário 

designados. PERITO: Kemper Carlos Pereira DATA DA PERÍCIA: 

13/04/2020, às 14h:15min LOCAL DA PERÍCIA: Avenida Tiradentes, 2127, 

Centro, em frente à Sementes Celi, entre as Ruas Rio Branco e Otávio 

Pitaluga, CEP: 78750000, Rondonópolis/MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005824-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALCLEIDE PEREIRA BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER TADEU ESTEVES LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT25589/O 

(ADVOGADO(A))

 

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

requerer o que direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos 

autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004449-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEVISION MEDICAMENTOS LTDA - ME (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:

KELLY CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004449-94.2020 Ação: Cobrança Autora: Levision Medicamentos Ltda. 

Réu: Kelly Cristina Siolari de Oliveira. Vistos, etc. LEVISION 

MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de KELLY 

CRISTINA SIOLARI DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, pelos fatos 

elencados na inicial, requerendo os benefícios da Justiça Gratuita. D E C I 

D O: O Código de Processo Civil de 2015 disciplina em seção exclusiva o 

benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 102, revogando parcialmente a 

Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, III, do NCPC. Assim, dispõe o art. 98, 

do CPC, que: "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

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

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

do benefício da justiça, consolida entendimentos já firmados pelos 

tribunais e cria novos instrumentos para o maior dimensionamento do 

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

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

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

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

indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 

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

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

outros exames considerados essenciais; VI - os honorários do advogado 

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

apresentação de versão em português de documento redigido em língua 

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

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

para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática 
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de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do 

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

decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato 

notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de 

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

adoto entendimento diverso do anteriormente externalizado, 

posicionando-me no sentindo de que a simples declaração de 

hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural não é suficiente 

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

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

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

imprescindível na forma do texto constitucional a comprovação da 

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

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

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

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

fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir 

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

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

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

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

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

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

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

Constituição Federal que seus titulares são os brasileiros e estrangeiros 

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

superada há muito por uma interpretação favorável aos direito 

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

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

recursos. O texto constitucional exige expressamente comprovação da 

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

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

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

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

comprove o estado de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do 

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

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004454-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEI CABRAL MACHADO (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:

MARCIO ANDRE DA SILVA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004454-19.2020 Ação: Cobrança Autor: Erlei Cabral Machado. Réu: 

Marcio André da Silva Rosa. Vistos, etc. ERLEI CABRAL MACHADO, com 

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

Cobrança” em desfavor de MARCIO ANDRÉ DA SILVA ROSA, com 

qualificação nos autos, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os 

benefícios da Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 

2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 

98 a 102, revogando parcialmente a Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, 

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

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o 

novo sistema processual ao regular o instituto do benefício da justiça, 

consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos 

instrumentos para o maior dimensionamento do direito fundamental da 

justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do que disciplina o § 

1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os 

selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, 

dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à 

testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário 

integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização 

de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados 

essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração 

do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 

português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com 

a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da 

execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de 

recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 

processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX 

- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento 

diverso do anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de 

que a simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela 

pessoa natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação 

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

inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto 

constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse 

esteio, assevera a Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à 

assistência jurídica integral e gratuita é bem amplo, abarcando os três 

direitos acima mencionados. E não poderia ser diferente, considerando 

que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva fundamentalmente 

construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir as desigualdades e 

promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, CF). Não assistir 

aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o 

mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante 

uma violação, aos pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal 

e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ademais, no mesmo 

prazo fixado acima, determino que a parte autora emende a inicial, 

indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) do autor, nos termos 

do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP, sob pena de indeferimento da inicial, nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004455-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEI CABRAL MACHADO (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:

MARIA ELIZA TEIXEIRA BOSQUD (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004455-04.2020 Ação: Cobrança Autor: Erlei Cabral Machado. Réu: 

Maria Eliza Teixeira Bosqud. Vistos, etc. ERLEI CABRAL MACHADO, com 

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

Cobrança” em desfavor de MARIA ELIZA TEIXEIRA BOSQUD, com 

qualificação nos autos, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os 
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benefícios da Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 

2015 disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 

98 a 102, revogando parcialmente a Lei 1.060/50, na forma do art. 1.072, 

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

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei". Sobre a temática o 

novo sistema processual ao regular o instituto do benefício da justiça, 

consolida entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos 

instrumentos para o maior dimensionamento do direito fundamental da 

justiça gratuita. A justiça gratuita compreende a teor do que disciplina o § 

1º, do art. 98, do CPC abrange: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os 

selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, 

dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à 

testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário 

integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização 

de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados 

essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração 

do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 

português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com 

a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da 

execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de 

recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 

processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX 

- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento 

diverso do anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de 

que a simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela 

pessoa natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita. Isso porque, faz se necessária uma interpretação 

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

inc. LXXIV, do art. 5º, da CF, sendo imprescindível na forma do texto 

constitucional a comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse 

esteio, assevera a Ticiano Alves e Silva: “Como se vê, o direito à 

assistência jurídica integral e gratuita é bem amplo, abarcando os três 

direitos acima mencionados. E não poderia ser diferente, considerando 

que, além de vedar a autotutela, o Estado objetiva fundamentalmente 

construir uma sociedade justa, livre e solidária, reduzir as desigualdades e 

promover o bem de todos, sem discriminação (art. 3º, CF). Não assistir 

aqueles que não possuem recursos para ir a juízo, desamparando-os, é o 

mesmo que lhes negar proteção jurídica. De nada valeria as leis, se, ante 

uma violação, aos pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal 

e o restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Ademais, no mesmo 

prazo fixado acima, determino que a parte autora emende a inicial, 

indicando o Código de Endereçamento Postal (CEP) do autor, nos termos 

do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da Resolução nº 

021/2011/TP, sob pena de indeferimento da inicial, nos moldes dos artigos 

321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o 

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

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002209-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO BENITZ (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:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

TEIGON ELETRONICS COMERCIO E IMPORTACAO DE COMPONENTES 

ELETRONICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002209-69.2019 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autor: Roberto Benitz. Réus: Lojas Americanas S.A. e Outro. 

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (fl.179 – ID 

26516301), determino a intimação pessoal da parte autora, para que no 

prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao 

feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, 

determino a intimação da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). 

Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser 

certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 13 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009785-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOAQUIM DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1009785-84.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Ademir 

Joaquim de Oliveira. Ré: Companhia Excelsior de Seguros. Vistos, etc... 

Considerando os termos da certidão de (fl.127 – ID29247420), determino a 

intimação pessoal da parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias 

(artigo 485, inciso III, §1º, CPC), dê andamento ao feito, sob pena de 

extinção. Em sendo negativa a diligência, desde já, determino a intimação 

da parte autora por edital (artigo 275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) 

vinte dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se de imediato. Rondonópolis, 13 de março de 2020. Dr. 

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

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016340-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANANDA NUNES BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GILDO ESTEVAN DE SOUSA (REU)

 

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

requerer o que direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004685-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDERSON DE OLIVEIRA SANTOS (REU)

 

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

dias, manifeste sobre a correspondência devolvida de ID 25583492.
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Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1014184-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANDREY LOPES PADILHA (REQUERIDO)

FERNANDA DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

 

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

direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013842-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN DAVID FONSECA CORDEIRO (EXECUTADO)

 

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

direito face a(s) correspondência(s) devolvida(s) nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386651 Nr: 388-67.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCHESI ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE EUCLIDES MOSSELIN GARCIA, 

LEILA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Intima-se a parte exequente, para manifestar-se nos autos quanto à 

certidão do oficial de justiça de fl.589.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780081 Nr: 6216-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILA JOSIAS CORRÊA DE ARRUDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA SULZBACHER - 

OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLICIA LUPINETT FERNANDES 

- OAB:21899/O, MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - OAB:6.222/GO

 Intima-se a parte autora, para manifestar-se, a impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls.224/225.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 782617 Nr: 7258-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES PRIMACERES LTDA-ME, ROSILEI 

TEREZINHA DOS SANTOS, MILTON DOS SANTOS, THEREZINHA RODER 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISI VIEIRA FERREIRA - 

OAB:OAB/MT10071-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina de Oliveira - 

OAB:19914/O

 Intima-se as partes, para manifestar-se nos autos quanto à certidão do 

oficial de justiça de fl.148/149.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803161 Nr: 15648-09.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVANIL SANTOS RODRIGUES

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872, LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - OAB:25937/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 Intimação dos advogados das partes, para manifestarem no prazo legal, 

quanto ao retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça, requerendo o que 

é de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 704623 Nr: 12600-81.2011.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL - S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE FRANÇA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente para que, no prazo legal, se manifeste 

sobre os termos da certidão do Oficial de Justiça de fl. 116

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009979-84.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA PATRICIA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1009979-84.2017.8.11.0003 Vistos etc... LIGIA PATRICIA DE CARVALHO, 

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

presente ação em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA. – CLARO TV. Devidamente citada, apresentara contestação, a qual 

restou impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Inicialmente, determino à serventia para que proceda com a 

retificação do polo passivo da lide, conforme requerido na peça defensiva 

e anuído pela autora, mediante as cautelas de estilo. De outro lado, com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 
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e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

12/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016271-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE GERALDINA DUARTE OAB - 432.937.431-53 (REPRESENTANTE)

MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO OAB - MT12073-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 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 

1016271-17.2019 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: André 

Candido Duarte. Representante: Alice Geraldina Duarte da Silva. Ré: Azul 

Linhas Aéreas Brasileiras S/A. Vistos, etc. ANDRÉ CANDIDO DUARTE, 

menor impúbere, representado por sua genitora Alice Geraldina Duarte da 

Silva, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização por 

Danos Morais” em desfavor AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Sem adentrar ao 

mérito da ação, passo a analisar inicialmente o pedido de Justiça Gratuita. 

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe: “a pessoa natural ou 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O artigo 4º., da lei 

1.060/50 estabelece que: “a parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se 

dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a essa 

alegação da parte. E, quando se verificar a existência de fatos que 

demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado, deve indeferir o 

pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve ser ressaltado a manifestação da 

eminente Ministra do Superior Tribunal de Justiça, que afirmou: “Não se 

concebe que o magistrado hoje viva isolado, afastado da realidade dos 

fatos à sua volta. Cada vez mais se espera do juiz moderno e 

preocupado, vocacionado para a magistratura, que ele seja célere, ágil, 

confiável, simplificado, pouco dispendioso e sensível ao clamor de seus 

jurisdicionados por justiça”. De acordo com esse entendimento o 

magistrado deve ser conhecedor da realidade em que vivem seus 

jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder Judiciário próximo 

ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento daqueles que jurisdiciona. 

Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA - 

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 

1. A presunção de veracidade do artigo 98 da Lei 13.105/2015 não é 

absoluta, pois, no caso concreto, compete ao magistrado, na busca da 

verdade real, analisar a existência de indícios de capacidade financeira da 

requerente para pagar as custas processuais e honorários advocatícios, 

e determinar que se comprove da hipossuficiência. 2. A constituição de 

advogado particular, por si só, não tem o condão de afastar a condição de 

hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 10000181195777001 MG, Relator: Alberto 

Diniz Junior, Data de Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 

09/01/2019) (grifo nosso) Assim, aduz a parte autora não possuir 

condições financeiras de arcar com as custas processuais. No entanto, 

não fornecera dados suficientemente concretos, a ponto de convencer 

este magistrado acerca da necessidade de tal benefício. Desta forma, 

podemos afirmar que a presunção de pobreza não opera 

automaticamente, com a simples declaração afirmada pela parte autora, de 

que não possui condições de arcar com as custas processuais. 

Outrossim, há que se destacar que na data de 09 de julho de 2019 o autor 

viajou para os Estados Unidos da América, consoante (ID 27274037, 

pág.02 – segundo parágrafo), não se consubstanciando, portanto, nos 

critérios de miserabilidade legal. Sobre este tema, nos ensina Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “...Afirmação da parte: O juiz da 

causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da 

ação movida demonstra que ele possui porte econômico para suportar as 

despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático eu se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, fazer juízo de valor acerca do termo de 

pobreza, deferindo ou não o benefício...” (grifei) (Código de Processo Civil 

Comentado, 2º Ed. São Paulo: Ed. RT, nº 1 da pág. 1606). Sendo assim, 

ainda que admita a parte autora não possuir condições para suportar o 

valor das custas processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no 

caso em comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade. 

Sobre o tema, colham-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE 

FINANCEIRA. 1. Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de 

justiça quando houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a 

capacidade financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, 

Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de 

Publicação: 08/02/2019) “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O 

Código de Processo Civil de 2015veio positivar orientação, há muito 

consolidada pela jurisprudência, no sentido de considerar relativa a 

presunção de veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência 

deduzida pela pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC). 2 - Nos termos 

do § 2º do art. 99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade 

de justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - 

Não trouxe o Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento 

das custas ameaçaria o seu sustento HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

30/07/2018, Publicado no DJE 08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008644820178110000 MT, 

Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 

30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 08/08/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 
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5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. “A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insu f ic iênc ia  de  recu rsos . ” (TJ -MT -  A I : 

01088103320168110000 108810/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2016, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) Assim, tenho para mim 

que, a declaração pura e simples da parte interessada, não constitui prova 

inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o Juiz a curvar-se às suas 

alegações. Dessa forma, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às 

pessoas que não atendem ao requisito da pobreza exigido pela lei 

1.060/50 ou, salvo prova robusta em contrário, que exerçam profissão, 

que pela sua importância, reflita condição incompatível com a exigência 

legal da miserabilidade. É de se notar que o artigo 98 do CPC e a lei 

1.060/50 reservaram o beneficio àqueles que são desamparados pelo 

poder aquisitivo, aqueles que buscam a garantia de seus direitos 

fundamentais que lhes são negados pelo Estado. Compulsando os autos, 

pode-se constatar que a parte autora não faz jus à benesse da justiça 

gratuita, uma vez que não foi constatado nos autos que a mesma 

demonstra situação de pobreza, apontando para o fato de que não se 

mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da expressão “pobre”, 

razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos requisitos 

necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não há, no 

presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre nos 

termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo qual, 

INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e taxas, 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado nos autos, após conclusos. Intime-se e cumpra-se. Roo-MT, 12 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005661-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO FRANCO VIEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINA NASCIMENTO OGAVA SIEMIONKO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005661-24.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Paulo 

Rogério Franco Vieira dos Santos. Executada: Marina Nascimento Ogava 

Semionko. Vistos, etc... Analisando os termos do petitório e documentos 

de (id.19936877 a 19937219), não vejo como possa acolhê-lo, tendo em 

vista que o artigo 914, §1º do Código de Processo Civil dispõe que “Os 

embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em 

apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que 

poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal.”, deste modo, indefiro a pretensão da parte 

executada ante o não cumprimento dos requisitos legais e determino à 

serventia para que risque-os junto ao sistema. Sobre o tema a 

jurisprudência assente que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E 

APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. OFERECIMENTO DE DEFESA. 

ART. 914, CPC. ERRO GROSSEIRO. 1. Nos termos do art. 914, do CPC, o 

meio próprio de impugnação da execução é o oferecimento de embargos à 

execução. 2. É inquestionável que os embargos à execução constituem 

ação autônoma e, diferentemente do que ocorre na fase de cumprimento 

de sentença, a pretendida impugnação do devedor não pode ser 

articulada por meio de simples petição. 3. O princípio da fungibilidade deve 

ser observado apenas nos casos em que subsistir dúvida objetiva apta a 

justificar a errônea apresentação de uma peça processual por outra. Com 

efeito, o caso em deslinde não é designativo de fungibilidade, mas retrata 

a ocorrência de erro grosseiro. 4. Agravo conhecido e não provido.” 

(TJ-DF 07149337220178070000 DF 0714933-72.2017.8.07.0000, Relator: 

ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2018 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Certifique-se o decurso do prazo de citação da parte 

executada e, após, intime-se o exequente, via seu bastante procurador, 

para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 12 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012702-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAEDER BEZERRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EULINDA MARIA ALVES RODRIGUES OAB - MT0016351A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012702-08.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Sapezal - 

MT Autor: Jaeder Bezerra de Arruda. Réu: Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. JAEDER BEZERRA DE 

ARRUDA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Carta Precatória” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando a decisão de (ID 

25053046) proferida pelo juízo deprecante, hei por bem nomear o Dr. 

Marcos Gomes de Lima, médico ortopedista, com endereço nesta cidade, 

o qual deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$1.000,00 (um mil reais), a cargo da ré, a qual 

deverá efetuar o depósito, nestes autos de carta precatória, no prazo de 

(5) cinco dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para 

início dos trabalhos, intimando-se as partes, bem como, oficiando-se o 

Juízo Deprecante. Prazo para entrega do laudo é de 20 (vinte) dias, e, uma 

vez aportando aos autos, desde já, defiro o levantamento dos honorários 

periciais, expedindo-se o competente alvará judicial. Cumprida a 

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

cinco dias, em não havendo impugnação do referido laudo pericial, 

remetam-se os autos ao Juízo Deprecante, mediante as cautelas de estilo. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001352-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA MOTTA RODRIGUES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE WIGG ABIRACHED OAB - RJ208989 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1001352-23.2019.8.11.0003 Vistos etc... PRISCILA MOTTA RODRIGUES 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de PASSAREDO 

TRANSPORTES AÉREOS LTDA. Devidamente citada, apresentara 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 

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

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 
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audiência para saneamento e organização do processo (o que já não mais 

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

12/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015350-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO CANDIDO DE CARVALHO OAB - MT25775/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA (REU)

S.A.CAPITAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015350-58.2019 Ação: Ordinária Autor: Valdomiro Alves do Santos 

Neto. Réus: Unick Sociedade de Investimento Ltda e Outro. Vistos, etc. 

VALDOMIRO ALVES DO SANTOS NETO, com qualificação nos autos, 

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

UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTO LTDA e S. A. CAPITAL LTDA, 

pessoas jurídicas de direito privado, sobreveio o pedido de assistência 

judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho a 

emenda a inicial de (ID 27385550). Ademais, melhor analisando os autos, 

hei por bem deferir o pedido de justiça gratuita (art. 98, CPC). Em 

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

designo audiência de conciliação a ser realizada no 25 de maio de 2020, 

às 08h00min, no CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 

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

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

Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a tempestividade 

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

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 12 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003141-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC VIANA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0016329A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO(A))

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1003141-57.2019.8.11.0003 Vistos etc... ISAAC VIANA DE SOUZA, com 

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

presente ação em desfavor de N C IMOVEIS LTDA. Devidamente citada, 

apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, 

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

reconvencional apresentado na peça defensiva, hei por bem em 

condicionar seu recebimento, ao pagamento das custas processuais, as 

quais deverão ser recolhidas pela parte ré no prazo de (15) quinze dias, 

sob pena de desconsideração do pedido. De outro ponto, com a entrada 

em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 
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12/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1010370-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES (AUTOR(A))

MARIENE DE ABREU FAGUNDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IONE SALETE DA SILVA (REU)

BRUNO DA SILVA SCHIOECHET (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR OAB - MT20699/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1010370-39.2017.8.11.0003 Vistos etc... WELLINGTON ANTONIO 

FAGUNDES E MARIENE DE ABREU FAGUNDES, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de BRUNO DA SILVA SCHIOECHET E IONE SALETE DA SILVA. 

Devidamente citados, apresentaram contestação, a qual restou impugnada 

pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

12/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001624-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARLENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1001624-17.2019.8.11.0003 Vistos etc... MARIA MARLENE DA SILVA, 

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

presente ação em desfavor de POR DO SOL URBANIZAÇÕES LTDA. 

Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou impugnada 

pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

12/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009741-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUTO SOBRINHO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Escolástico Rodrigues Novaes (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1009741-31.2018.8.11.0003 Vistos etc... JOSE AUTO SOBRINHO, com 

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

presente ação em desfavor de ESPÓLIO DE ESCOLÁSTICO RODRIGUES 

NOVAES. Devidamente citado, apresentara contestação, a qual restou 

impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

12/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012147-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO RUFINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILIA FERNANDES DAS GRACAS OAB - MT16869/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER SCAGLION SANTANA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1012147-25.2018.8.11.0003 Vistos etc... MARCOS ANTONIO RUFINO DOS 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de FAGNER SCAGLION 

SANTANA. Devidamente citado, apresentara embargos monitórios, o qual 

restou impugnado pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I 

D O: Analisando o pedido de assistência judiciária pleiteado na peça 

defensiva, hei por bem em determinar a intimação da parte ré, via seu 

bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, comprove o 

preenchimento dos requisitos necessários à concessão das benesses da 

assistência judiciária gratuita, acostando aos autos documentos que 

corroborem com sua alegação, em consonância com o disposto no artigo 

99, §2º do Código de Processo Civil. De outro lado, com a entrada em vigor 

da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve uma 

profunda alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

12/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003467-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WARLESON FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

VANESSA DA CONCEICAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT21259-O (ADVOGADO(A))

AURILENE LOPES SOARES OAB - MT25082/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BARBOSA E BARBOSA LTDA - EPP (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1003467-17.2019.8.11.0003 Vistos etc... WARLESON FERREIRA DE 

SOUZA E VANESSA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação em 

desfavor de CONSTRUTORA BARBOSA E BARBOSA LTDA - EPP. 

Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou impugnada 

pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

12/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002511-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR MARTINS MACIEL DE FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1002511-98.2019.8.11.0003 Vistos etc... GUIOMAR MARTINS MACIEL DE 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de LOJAS AVENIDA S.A. 

Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou impugnada 

pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

12/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016347-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE LOPEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

ANDRE MARTINS KAWABATA OAB - MT12389/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SOARES COMERCIO E SERVICOS ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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nº1016347-41.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Cristiane Lopez. Réu: Marcos Soares Comércio e Serviços Me – “Igui 

Piscina”. Vistos, etc. CRISTIANE LOPES, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito” em desfavor de MARCOS SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS ME 

– “IGUI PISCINA”, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que 

firmara contrato de compra e venda de uma piscina com a ré; que, 

inicialmente, fora acordado que o pagamento seria realizado em 24 (vinte e 

quatro) parcelas no importe de R$ 620,91 (seiscentos e vinte reais e 

noventa e um centavos) cada; que, no decorrer do contrato, houvera 

alteração do valor, ficando acordado que a autora pagaria, no período de 

dezembro/2018 a novembro/2019, parcelas mensais no importe de 

R$805,00 (oitocentos e cinco reais), conforme documento de (ID 

27325440). Ademais, que a ré imputa-lhe débito no importe de R$620,91 

(duzentos e sessenta e seis reais), referente a parcela com vencimento 

para o dia 20/08/2019, conforme certidão de registro de protesto de (ID 

27324885); que, a parcela referente ao mês de agosto/2019 fora adimplida 

no valor acordado, qual seja, R$805,00 (oitocentos e cinco reais), 

conforme documento de (ID 27319199). Por derradeiro, a parte autora 

requer em sede de tutela provisória de urgência a suspensão/exclusão do 

registro de protesto existente, nos termos do item ‘a’ de (ID 27318038, 

pág.24). D E C I D O: O artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece 

que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar ou 

antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 

aos autos (provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser 

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO - TUTELA 

PROVISÓRIA - PROTESTO - SUSTAÇÃO - CAUÇÃO - DEFERIMENTO DA 

TUTELA - SUSPENSÃO DOS SEUS EFEITOS - POSSIBILIDADE. O Código de 

Processo Civil traz em seu artigo 300, do CPC, que: "para que seja 

possível a antecipação dos efeitos da tutela é necessário que haja perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como que se 

evidenciem a probabilidade do direito". Havendo reversibilidade da medida 

e garantido o juízo com a devida caução é possível que seja deferida a 

tutela para suspender os efeitos do protesto.” (TJ-MG - AI: 

10000190848820001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD 

Convocada), Data de Julgamento: 21/10/0019, Data de Publicação: 

24/10/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C 

PEDIDO DE CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE 

PROTESTO. I. Nos termos do entendimento assentado pelo STJ, a 

suspensão dos efeitos do protesto é possível quando há discussão sobre 

o débito, iminência de dano irreparável ao devedor, bem como diante da 

presença da fumaça do bom direito. II. No caso dos autos, a parte 

agravada logrou em demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de 

danos decorrentes da manutenção do protesto. III. Nestes termos, possível 

a suspensão dos efeitos do protesto, porém, condicionada à prestação de 

caução idônea. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” 

(TJ-RS - AI: 70077941060 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de 

Julgamento: 26/07/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 30/07/2018) Assim, resta demonstrado, no caso 

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

restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação 

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

possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, 

decorrente do não uso do direito desde logo (art.300, CPC). Assim, hei por 

bem em deferir o pedido de tutela provisória de urgência para suspender, 

imediatamente, os efeitos do protesto indicado em desfavor da parte 

autora, no importe de R$620,91 (duzentos e sessenta e seis reais), 

conforme certidão de registro de protesto de (ID 27324885), até ulteriores 

deliberações deste juízo. Todavia, condiciono o cumprimento da referida 

tutela provisória de urgência à prestação de caução no valor de R$620,91 

(duzentos e sessenta e seis reais), correspondente ao valor discutido nos 

autos, ressaltando, ainda, que a importância deverá ser depositada junto à 

Conta Única do Tribunal deste Estado, devendo-se, também, aportar o 

referido comprovante nos autos. Ademais, determino expedição de ofício 

ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos desta comarca para que 

suspendam os efeitos do protesto supra identificado registrado em nome 

da parte autora (art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão 

do ônus da prova requerido no item ‘e’ de (ID 27318038, pág.25), eis que 

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

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

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

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS 

DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E 

ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses 

de julgamento antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de 

saneamento e de organização, definir a distribuição do ônus da prova 

(CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: 

Ramom Tácio, Data de Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 

29/03/2019) Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 25 

de maio de 2020, às 08h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

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

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

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

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

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 12 de março de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002166-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIDENIR SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER FELIZARTI LOPES OAB - MT25390/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE LEMOS ROCHA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002166-98.2020 Ação: Despejo por Falta de Pagamento Autor: Sidenir 

Siqueira. Ré: Michelle Lemos Rocha. Vistos, etc. SIDENIR LEMOS ROCHA, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Despejo por Falta de Pagamento” em 

desfavor de MICHELLE LEMOS ROCHA, com qualificação nos autos, 

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

Inicialmente, considerando o documento de (ID 29407685), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Analisando o 

pedido de antecipação da tutela, a lei 8245/1991, com suas recentes 

atualizações, aduz que: “Art. 59 – Com as modificações constantes deste 

capitulo, as ações de despejo terão rito ordinário. § 1º - Conceder-se-á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo.” A concessão da liminar, autorizando a desocupação do imóvel 

locado, deve preencher os requisitos do artigo acima em comento. Em 

assim sendo, vislumbra-se dos presentes autos que o autor preencheu 

quase todos os requisitos, senão vejamos: Para a concessão da liminar de 

despejo, conforme preceitua o § 1º do artigo 59 da lei em comento, deve 

ser prestada caução, no valor de (3) três aluguéis, para que a medida seja 

alcançada. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DESPEJO FALTA DE PAGAMENTO - LIMINAR - 

REQUISITOS. 1. Tratando-se de ação de despejo fundada em falta de 

pagamento de aluguel, para deferimento da liminar de desocupação, 

independentemente de audiência da parte contrária, a lei exige a 

prestação de caução pelo autor no valor equivalente a três meses de 

aluguel, bem como ausência de uma das garantias contratuais elencadas 

no art. 37 da Lei 8.245/91.” (TJ-MG - AI: 10000180621880001 MG, Relator: 

Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 

08/02/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR 
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FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - LIMINAR DE 

DESPEJO - CAUÇÃO - INDISPENSABILIDADE. A concessão da gratuidade 

de justiça não isenta a parte da caução exigida por força da Lei 9.514/91. 

O art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/91 prevê expressamente a necessidade de 

caução equivalente a três meses de aluguel para concessão da liminar de 

desocupação, na hipótese de ação de despejo por falta de pagamento. A 

dispensa da caução somente ocorre nas hipóteses excepcionais de 

execução provisória da sentença que decretou o despejo, o que não é o 

caso dos autos.” (TJ-MG - AI: 10000190015370001 MG, Relator: Mônica 

Libânio, Data de Julgamento: 22/07/0019, Data de Publicação: 24/07/2019) 

O que se percebe dos autos é que a parte autora não prestou a caução 

necessária que aduz o §1º do artigo 59 da Lei do inquilinato, requisito este 

essencial para deferimento da medida liminar. No que tange à notificação 

prévia do réu, esta, por sua vez, realmente é desnecessária, em razão da 

falta de pagamento dos aluguéis e acessórios, bem como, a ausência das 

garantias previstas no artigo 37 da Lei nº 8.245/1991. Sobre o tema, eis o 

entendimento jurisprudencial: "LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - 

INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - 

DESNECESSIDADE - MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL - NÃO 

RECONHECIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A ação de 

despejo por falta de pagamento prescinde de notificação, haja vista que a 

mora decorre do simples inadimplemento"."Nas ações que versam sobre 

danos ocasionados ao imóvel a perícia é o único instrumento que se 

revela hábil à constatação dos estragos, do nexo de causalidade e da 

responsabilidade do locatário, apontando-lhe, além disso, os valores a fim 

de estabelecer o custo exato da indenização evitando, com isso, qualquer 

tipo de vantagem financeira". (TJ-SP - AC: 10124022920198260100 SP 

1012402-29.2019.8.26.0100, Relator: Renato Sartorelli, Data de 

Julgamento: 17/01/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 17/01/2020) No caso em testilha, é de concluir que a parte 

autora, muito embora não tenham apresentado a caução, requisito 

essencial da concessão da liminar pretendida poderá fazê-lo antes do 

cumprimento da liminar. De outro norte, trouxe prova inequívoca a gerar 

convicção a cerca da verossimilhança da alegação, resultando ter também 

o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, devendo ser acolhida 

a pretensão liminar, condicionando-lhe o depósito. Cabe ressaltar que, de 

qualquer modo, a parte ré terá direito de livrar-se do despejo liminar 

purgando a mora, como assegurado pelo parágrafo 3º, do referido artigo 

59 da lei em comento. Frente ao exposto, hei por bem em deferir o pedido 

liminar pretendido pela parte autora, para desocupação do imóvel citado na 

exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser expedido o 

competente mandado, condicionando seu cumprimento à apresentação da 

caução pela parte autora, do valor equivalente a (3) três meses de 

aluguéis, ressaltando ainda, que a importância deverá ser depositada junto 

à Conta Única do Tribunal deste Estado, independentemente da 

assistência judiciária deferida (art.59, §1º, IX, Lei nº8.245/91). Após ser 

lavrado o termo de caução, expeça o mandado de desocupação. 

Cumprido o mandado e transcorrido o prazo sem a devida desocupação 

do imóvel, expeça-se o necessário. Cite-se, observando-se os termos dos 

artigos 246, II, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 12 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002031-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZY SILVA SANTANA SECANECHIA OAB - SP63171 (ADVOGADO(A))

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT16943-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN MOTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n.º1002031-57.2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: 8ª Vara 

Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo – SP 

Autor/Exequente: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A. Réu/Executado: 

American Motos Ltda. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (Id. 

26998310), hei por bem indeferir o pedido, eis que tal diligência compete à 

parte e não ao poder Judiciário. Intime-se a parte autora/exequente, via 

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

que de direito, sob pena de devolução da presente carta precatória. 

Oficie-se o Juízo deprecante. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 11 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001161-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO GONCALVES DE MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001161-80.2016 Ação: Busca e Apreensão Autora: Omni S.A. Crédito, 

Financiamento e Investimento. Réu: Fernando Gonçalves de Melo. Vistos, 

etc... OMNI S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, via seu 

bastante procurador, nos autos de ‘Busca e Apreensão’, que move em 

desfavor de FERNANDO GONÇALVES DE MELO, devidamente qualificado, 

ingressou com o pedido de (fls.80/82), vindo-me conclusos. D E C I D O: 

Analisando a pretensão da autora, bem como, compulsando os autos, 

verifica-se que o pedido de conversão do presente feito em “Execução de 

Título Extrajudicial” é pertinente e deve ser atendido, uma vez que não 

houve a estabilização da lide com a citação do réu e a apreensão do bem. 

Sobre o tema a jurisprudência assente que: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO NÃO REALIZADA – POSSIBILIDADE – 

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Cabível a conversão de 

ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, 

nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 911/69, antes de realizada a 

citação. Precedentes da Corte” (TJRS – 13ª Câmara Cível – RAI nº 

70059964502 – Relator: Mário Crespo Brum – DJ 03/06/2014).” (AI 

70306/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 03/02/2015, TJMT) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO 

DO BEM E NEM DO REQUERIDO – ALTERAÇÃO DO PEDIDO ANTES DA 

CITAÇÃO - POSSIBILIDADE – ARTIGOS 264 E 294 DO CPC – CONVERSÃO 

EM AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU – 

POSSIBILIDADE (264 e 294 do CPC) – CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ADMISSIBILIDADE – ART. 5º 

DO DECRETO-LEI Nº. 911/69 – impugnação ao valor da execução – 

MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE 

INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – RECURSO 

Parcialmente conhecido e desprovido Se não citado o réu, é plenamente 

viável a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

nos termos dos artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil e artigo 5º 

do Decreto-Lei nº. 911/69. O pedido do agravante que se referente à 

matéria que não foi objeto de análise pelo Juiz de primeiro grau, não pode 

ser apreciada originariamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de 

instância.”(AI 13786/2014, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/05/2014, Publicado no 

DJE 04/06/2014, TJMT) “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO 

EM AÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE – NÃO ESTABILIZAÇÃO DA LIDE 

– TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. É possível a convolação da ação 

quando a lide ainda não foi angularizada, uma vez que o autor poderá 

modificar seu pedido ou causa de pedir, antes que seja efetuada a citação 

do réu, caso em que não ocorreria qualquer nulidade. O art. 5º, do 

Decreto-lei nº 911/69 permite a conversão da ação de busca e apreensão 

em ação executiva, desde que o título executivo extrajudicial preencha os 

requisitos legais.” (Agravo de Instrumento nº. 59510/2012, DES.CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 03/10/2012, Data da publicação no DJE 16/10/2012, TJMT) 

Assim, façam as anotações devidas e cite-se a parte executada, para que 
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no prazo de (03) três dias, a contar da citação, efetue o pagamento da 

dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) Com amparo no artigo 827 da Lei 

nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento); e, 

no caso de integral pagamento no prazo de (03) três dias, o valor dos 

honorários será reduzido pela metade (§1º, art. 827, da Lei nº 13.105/15). 

Não efetuado o pagamento, no prazo supra mencionado, o Oficial de 

Justiça procederá de imediato à penhora de bens e sua avaliação. (art. 

829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a penhora por qualquer dos 

meios legais, dela será imediatamente intimado o executado: ao advogado 

do executado e/ou pessoalmente, na forma dos §§1º, 2º e 3º, do art. 841, 

da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se 

também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei nº 13.105/15) 

Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça embargos no 

prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada aos autos do 

mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 02 de outubro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1009235-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA BORCHERT DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA JUNGES RIBEIRO OAB - MT26037/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GBOEX-GREMIO BENEFICENTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA OAB - RS51634 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009235-21/2019 Ação: Exibição de Documentos Autora: Lorena 

Borchert da Silva. Ré: G. B. O. Ex – Grêmio Beneficente de Oficiais do 

Exército. Vistos, etc. Analisando atentamente os autos, verifica-se que a 

audiência de conciliação resultara inexitosa (fls.51/52 – correspondência 

ID 26435267); ademais, que a parte ré apresentara contestação e 

documentos às (fls.53/164 – correspondência ID 27205220 a ID 

27205237), sobrevindo impugnação à contestação às (fls.166/180 – 

correspondência ID 28243612 a ID 28243616). Pois bem, considerando o 

pleito de “Chamamento ao Processo” formulado pela ré item ‘2.3’ às 

(fls.62/63 – correspondência ID 27205220, fls.09/10), do qual consta 

anuência com o referido pedido, elaborado pela parte autora no item ‘c’ de 

(fl.178 – correspondência ID 28243612, fl.13) e, em atenção ao disposto 

no artigo 401 do Código de Processo Civil, hei por bem deferir a inclusão 

no polo passivo da pela e, via de consequência, determino que a Senhora 

Gestora inclua a empresa como ré “Confiança Companhia de Seguros”, em 

conformidade com a qualificação apresentada pelas partes (‘último 

parágrafo’ de fl.63 – correspondência ID 27205220, fl.10 e item ‘c.1’ de 

fl.178 – correspondência ID 28243612, fl.13). Finalmente, no tocante ao 

pleito constante do item ‘a’ de (fl.178 – correspondência ID 28243612, 

fl.13), hei por bem indeferir, eis que incabível à espécie. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 12 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: 1007654-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALVES FERREIRA (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:

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 

1007654-05.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Robson 

Alves Ferreira Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S/A 

Vistos, etc... ROBSON ALVES FERREIRA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citado, apresentou 

contestação, arguindo preliminar. Sobre a contestação, houve 

manifestação da parte autora, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: O 

pedido de impugnação ao valor da causa formulado pela empresa ré não 

tem pertinência e deve, à evidência, ser repelido de plano, uma vez que 

em casos desse naipe o valor pleiteado a título de indenização DPVAT é 

meramente estimativo. No que tange a preliminar de carência de ação, - 

falta de interesse de agir não pode prevalecer, pois, como é cediço, após 

o advento da Constituição da República de 1988, que adotou o princípio da 

inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, 

inciso XXXV, da Carta Magna. O interesse de agir consiste na utilidade e 

na necessidade da atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão 

da parte autora. Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado 

segundo a necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, 

com fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. 

Sobre o interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se 

o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). Assim, há que se 

convir que o interesse processual reside na necessidade e utilidade da 

parte autora, em recorrer ao judiciário para ver resguardado suposto 

direito seu. Por tais argumentos, rejeito-as. Por fim, no caso dos autos, 

perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova requerido, nos 

termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: “RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que 

determinou a realização perícia médica a cargo da requerida (agravante). 

Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus 

da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, custear as 

despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 6º, VIII, do 

CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do 

disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade de realização 

da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário da Justiça 

Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em que 

aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 25 de 352



demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa do autor, nomeio o Dr. Marcos 

Gomes de Lima, médico ortopedista, o qual deverá ser intimado. Faculto às 

partes a apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, 

devendo efetuar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, junto à Conta 

Única. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) 

vinte dias e, uma vez aportando aos autos, defiro o levantamento dos 

honorários do senhor perito, mediante as cautelas de estilo, dando-se 

vista às partes. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006580-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAYNA BEZERRA DA SILVA (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:

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 

1006580-13.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Thayna 

Bezerra da Silva Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S/A 

Vistos, etc... THAYNA BEZERRA DA SILVA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação 

em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citado, 

apresentou contestação, arguindo preliminar. Sobre a contestação, houve 

manifestação da parte autora, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: 

No que tange a preliminar de carência de ação, - falta de interesse de agir 

não pode prevalecer, pois, como é cediço, após o advento da Constituição 

da República de 1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da 

apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da 

Carta Magna. O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade 

da atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). Assim, há que se 

convir que o interesse processual reside na necessidade e utilidade da 

parte autora, em recorrer ao judiciário para ver resguardado suposto 

direito seu. Por tais argumentos, rejeito-as. Por fim, no caso dos autos, 

perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova requerido, nos 

termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: “RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que 

determinou a realização perícia médica a cargo da requerida (agravante). 

Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus 

da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, custear as 

despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 6º, VIII, do 

CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do 

disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade de realização 

da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário da Justiça 

Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em que 

aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa do autor, nomeio o Dr. Marcos 

Pieroni, médico ortopedista, o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, 

devendo efetuar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, junto à Conta 

Única. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 
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trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) 

vinte dias e, uma vez aportando aos autos, defiro o levantamento dos 

honorários do senhor perito, mediante as cautelas de estilo, dando-se 

vista às partes. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008475-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

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 

1008475-43.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Jeferson 

de Souza Oliveira Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat 

S/A Vistos, etc... JEFERSON DE SOUZA OLIVEIRA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente 

ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente citado, 

apresentou contestação. Sobre a contestação, houve manifestação da 

parte autora, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: No caso dos autos, 

perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova requerido, nos 

termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: “RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que 

determinou a realização perícia médica a cargo da requerida (agravante). 

Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus 

da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, custear as 

despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 6º, VIII, do 

CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do 

disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade de realização 

da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário da Justiça 

Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em que 

aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa do autor, nomeio o Dr. Marcos 

Gomes de Lima, médico ortopedista, o qual deverá ser intimado. Faculto às 

partes a apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, 

devendo efetuar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, junto à Conta 

Única. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) 

vinte dias e, uma vez aportando aos autos, defiro o levantamento dos 

honorários do senhor perito, mediante as cautelas de estilo, dando-se 

vista às partes. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003129-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIEL PEREIRA DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS OAB - MT25012/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

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 

1003129-43.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Rosiel 

Pereira da Mora Réu: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... ROSIEL PEREIRA 

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

ingressou neste Juízo com a presente ação em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa 

jurídica de direito privado. Devidamente citada, apresentou contestação, 

arguindo preliminar. Sobre a contestação, houve manifestação da parte 

autora, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: O pedido de impugnação 

ao valor da causa formulado pela empresa ré não tem pertinência e deve, 

à evidência, ser repelido de plano, uma vez que em casos desse naipe o 

valor pleiteado a título de indenização DPVAT é meramente estimativo. 

Aduz a ré, em sede de preliminar, que fora realizada a liquidação do 

sinistro em questão, com o pagamento administrativo da indenização, no 

valor de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais, cinquenta 

centavos), referentes à invalidez constatada à época e em plena 

conformidade com a Legislação que regulamenta o Instituto DPVAT, tendo 

o autor outorgado plena, rasa, geral, irrevogável e irretratável quitação no 

que concerne à cobertura do seguro, requerendo seja o feito julgado 

extinto sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir. Com 

relação à preliminar arguida, tenho que não merece prosperar a tese de 

intangibilidade do ato jurídico perfeito, fundada na validade da plena 

quitação dada quando do recebimento administrativo. Está pacificado o 

entendimento de que o documento passado pelo beneficiário quando do 

recebimento da indenização em valor inferior ao legalmente previsto, ainda 

que se refira a quitação plena e geral, não traduz renúncia a eventual 

diferença remanescente e somente prova o pagamento da quantia 

desembolsada pela seguradora. Consequentemente, não afasta o direito 

do beneficiário prejudicado buscar pelas vias legais a complementação 

devida, nos termos da legislação vigente à época do sinistro. Confira-se a 

respeito a reiterada jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 
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"CIVIL - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - (...) RECIBO - QUITAÇÃO - 

SALDO REMANESCENTE(...)2) O recibo dado pelo beneficiário do seguro 

em relação à indenização paga a menor não o inibe de reivindicar, em 

Juízo, a diferença em relação ao montante que lhe cabe de conformidade 

com a lei que rege a espécie - 3) Recurso especial conhecido e provido". 

(REsp n° 296.675/SP - Quarta Turma - Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior - 

Julg. 20.08.2002). No mesmo diapasão, colaciono o julgado do Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

PAGAMENTO PARCIAL EXTRAJUDICIAL DA INDENIZAÇÃO – 

POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO JUDICIAL DO VALOR 

INDENIZATÓRIO TOTAL DEVIDO - DEDUÇÃO DO VALOR PAGO 

EXTRAJUDICIALMENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO 

SOFRIDA – TABELA SUSEP PARA CÁLCULO DA INVALIDEZ –– 

CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O pagamento parcial do beneficio pela 

seguradora, ao segurado ou seu beneficiário, em sede administrativa, não 

o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença, por ventura existente, de 

conformidade com o valor máximo indenizável” (TJMT – 6ª Câm. Cível – 

RAC 18097/2011 – Rel. Des. José Ferreira Leite – j. 10/08/2011). 2. “Em 

caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, 

observar a respectiva proporcionalidade” (STJ – 4ª Turma – REsp nº 

1119614/RS – Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior – j. 04/08/2009). 3. “No 

seguro obrigatório incide correção monetária desde o evento danoso e 

juros de mora a partir da citação” (STJ – 4ª Turma – REsp 875.876/PR – 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/05/2011, DJe 27/06/2011). 4. 

Honorários advocatícios à base de 15% considerados razoáveis, sendo 

mantidos.” (Ap nº 38593/2013, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2013, Data da publicação no 

DJE 15/11/2013, TJMT) Nessa linha de raciocínio, entendo, pois, que se o 

pagamento do seguro DPVAT foi efetivado em valor inferior ao 

estabelecido na lei, não há porque se falar de quitação geral e irrevogável, 

mormente em relação à diferença posteriormente reclamada. No caso dos 

autos, perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova requerido, nos 

termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: “RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que 

determinou a realização perícia médica a cargo da requerida (agravante). 

Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus 

da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, custear as 

despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 6º, VIII, do 

CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do 

disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade de realização 

da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário da Justiça 

Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em que 

aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa da autora, nomeio o Dr. Marcos 

Pieroni, médico ortopedista, com clinica médica nesta cidade, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de 

quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, devendo efetuar o depósito 

em 10 (dez) dias, junto à Conta Única. Autorizo a senhora Gestora a 

designar dia e horário para início dos trabalhos, intimando-se as partes. 

Prazo para entrega do laudo é de (20) vinte dias e, uma vez aportando 

aos autos, vista às partes, autorizando, desde já, a expedição de alvará 

para levantamento dos honorários do perito, mediante as cautelas de 

estilo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 13 de 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000586-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WOLNEY SCHEUER (REQUERENTE)

BELATRIZ ESPOZETTI SCHEUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO WAHLBRINK OAB - MT8830-O (ADVOGADO(A))

EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS OAB - MT3889-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000586-67/2019 Ação: Indenização por Dano Material e Moral Autores: 

Wolney Scheuer e Outra. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (fl.144 – 

correspondência ID 30062918), hei por bem em deferir, expedindo-se 

carta precatória, para oitiva das testemunhas arroladas à (fl.144 – 

correspondência ID 30062918), devendo ser observado o disposto no 

artigo 260 e seguintes do Código de Processo Civil. Prazo para 

cumprimento da carta precatória é de (60) sessenta dias (artigo 261 

Código de Processo Civil). Ressalto, porém, que o rol de testemunhas 

aportara aos autos após o saneamento do processo (fls.140/141 – 

correspondência ID 29778117), por isso a expedição da mencionada 

missiva não suspende a instrução, conforme determina o artigo 377 do 

Código de Processo Civil. Finalmente, a parte não condicionara a oitiva das 

mesmas como imprescindível ao desate da questão, razão pela qual não 

há que se vislumbrar o adiamento da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 28 de abril de 2.020, às 14:00 horas, sem prejuízo da 

expedição da mencionada CP a qual poderá ser juntada aos autos a 

qualquer momento. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se de 

imediato. Roo-MT, 13 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003517-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MEDEIROS DA SILVA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA MANHANI DE CARVALHO OAB - MT0018381A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003517-14.2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Divino 

Medeiros da Silva Santos Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

Dpvat S/A Vistos, etc... DIVINO MEDEIROS DA SILVA SANTOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

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

Devidamente citado, apresentou contestação. Sobre a contestação, houve 

manifestação da parte autora, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: 

No caso dos autos, perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova 

requerido, nos termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: 

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA 

MÉDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão 

que determinou a realização perícia médica a cargo da requerida 

(agravante). Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a 

inversão do ônus da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, 

custear as despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 

6º, VIII, do CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela 

incidência do disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade 

de realização da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário 

da Justiça Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em 

que aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa do autor, nomeio o Dr. Marcos 

Gomes de Lima, médico ortopedista, o qual deverá ser intimado. Faculto às 

partes a apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, 

devendo efetuar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, junto à Conta 

Única. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) 

vinte dias e, uma vez aportando aos autos, defiro o levantamento dos 

honorários do senhor perito, mediante as cautelas de estilo, dando-se 

vista às partes. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 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: 1003084-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT24727/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003084-39.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Cristiano 

Pereira dos Santos Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat 

S/A Vistos, etc... CRISTIANO PEREIRTA DOS SANTOS, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a 

presente ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de direito privado. Devidamente 

citado, apresentou contestação. Sobre a contestação, houve 

manifestação da parte autora, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: 

No caso dos autos, perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova 

requerido, nos termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: 

“RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA 

MÉDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão 

que determinou a realização perícia médica a cargo da requerida 

(agravante). Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a 

inversão do ônus da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, 

custear as despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 

6º, VIII, do CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela 

incidência do disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade 

de realização da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário 

da Justiça Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em 

que aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 
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Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa do autor, nomeio o Dr. Marcos 

Pieroni, médico ortopedista, o qual deverá ser intimado. Faculto às partes a 

apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, 

devendo efetuar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, junto à Conta 

Única. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) 

vinte dias e, uma vez aportando aos autos, defiro o levantamento dos 

honorários do senhor perito, mediante as cautelas de estilo, dando-se 

vista às partes. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015015-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA ELVIRA VEDOYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1015015-39.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Iolanda 

Elvira Vedoya Réu: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S/A 

Vistos, etc... IOLANDA ELVIRA VEDOYA, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressou neste Juízo com a presente ação em 

desfavor de SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

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

contestação, arguindo preliminar. Sobre a contestação, houve 

manifestação da parte autora, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: 

Quanto à impugnação à assistência judiciária formulada pela empresa ré, 

não vejo como possa prevalecer a pretensão, pois, os argumentos não 

têm o condão de derruir à necessidade buscada pelo autor. Ademais, 

somente pode ser deferida a impugnação se com ela vier sólidos 

elementos dando informações de que o beneficiário tenha condições para 

arcar com as despesas judiciais, o que não é o caso dos autos, onde a 

empresa ré alegou e nada comprovou. Por fim, no caso dos autos, 

perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova requerido, nos 

termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: “RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que 

determinou a realização perícia médica a cargo da requerida (agravante). 

Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus 

da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, custear as 

despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 6º, VIII, do 

CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do 

disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade de realização 

da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário da Justiça 

Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em que 

aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa da autora, nomeio o Dr. Marcos 

Pieroni, médico ortopedista, com clinica médica nesta cidade, o qual 

deverá ser intimado pessoalmente. Faculto às partes a apresentação de 

quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os honorários do perito em 

R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, devendo efetuar o depósito 

em 10 (dez) dias. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário 

para início dos trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do 

laudo é de (20) vinte dias e, uma vez aportando aos autos, vista às 

partes, bem como autorizo, desde já, o levantamento dos honorários 

periciais, mediante as cautelas de estilo, após conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt, 13 de março 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013647-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDINALVA XAVIER DOS SANTOS RIBEIRO (AUTOR(A))

GUILHERME RICHARD DOS SANTOS RIBEIRO (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:

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 

1013647-29.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Guilherme 

Richard dos Santos Ribeiro Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro 

Dpvat S/A Vistos, etc... GUILHERME RICHARD DOS SANTOS RIBEIRO, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou neste 

Juízo com a presente ação em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

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

Devidamente citado, apresentou contestação, arguindo preliminar. Sobre a 

contestação, houve manifestação da parte autora, vindo-me os autos 

conclusos. D e c i d o: O pedido de impugnação ao valor da causa 

formulado pela empresa ré não tem pertinência e deve, à evidência, ser 

repelido de plano, uma vez que em casos desse naipe o valor pleiteado a 

título de indenização DPVAT é meramente estimativo. No que tange a 

preliminar de carência de ação, - falta de interesse de agir não pode 

prevalecer, pois, como é cediço, após o advento da Constituição da 

República de 1988, que adotou o princípio da inafastabilidade da 

apreciação do Poder Judiciário, consagrado no art. 5º, inciso XXXV, da 

Carta Magna. O interesse de agir consiste na utilidade e na necessidade 

da atividade jurisdicional para o atendimento da pretensão da parte autora. 

Com efeito, o interesse processual de agir será avaliado segundo a 

necessidade e interesse que têm os requerentes de pleitear, com 

fundamentos razoáveis e devidos, a tutela jurisdicional invocada. Sobre o 

interesse de agir, Humberto Theodoro Júnior leciona: "Localiza-se o 

interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na 

necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito 

objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais 

outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade 

se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução 

judicial, sob pena de, se não fizermos vemo-nos na contingência de não 

podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos 

titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples 

instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo 

de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que 

autoriza o exercício do direito de ação. (Curso de Direito Processual Civil, 

vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66). Assim, há que se 

convir que o interesse processual reside na necessidade e utilidade da 

parte autora, em recorrer ao judiciário para ver resguardado suposto 

direito seu. Por tais argumentos, rejeito-as. Por fim, no caso dos autos, 

perfeitamente plausível a inversão do ônus da prova requerido, nos 

termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a jurisprudência: “RECURSO – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO 

OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - PERÍCIA MÉDICA – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra decisão que 

determinou a realização perícia médica a cargo da requerida (agravante). 

Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a inversão do ônus 

da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, custear as 

despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 6º, VIII, do 

CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela incidência do 

disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade de realização 

da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário da Justiça 

Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em que 

aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Para proceder a perícia médica na pessoa do autor, nomeio o Dr. Marcos 

Gomes de Lima, médico ortopedista, o qual deverá ser intimado. Faculto às 

partes a apresentação de quesitos e assistente técnico. Fixo, desde já, os 

honorários do perito em R$ 700,00 (setecentos reais), a cargo do réu, 

devendo efetuar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, junto à Conta 

Única. Autorizo a senhora Gestora a designar dia e horário para início dos 

trabalhos, intimando-se as partes. Prazo para entrega do laudo é de (20) 

vinte dias e, uma vez aportando aos autos, defiro o levantamento dos 

honorários do senhor perito, mediante as cautelas de estilo, dando-se 

vista às partes. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA 18532134890 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001509-98.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S.A. Executadas: Shirlei Silva de Almeida Me e Shirlei 

Silva de Almeida. Vistos, etc... Considerando os termos do petitório de 

(fl.91 – ID 24815195), hei por bem em deferir o pedido e, via de 

consequência, determino a citação da parte executada por edital, com 

fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de Processo 
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Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Deverá ainda a parte exequente, 

retirar o edital em (10) dez dias e providenciar sua publicação no jornal 

local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, em consonância com o 

disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC. Transcorrido o prazo, o 

que deve ser certificado, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008959-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TIM S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008959-87.2019.8.11.0003 Vistos, etc... CELIO BARBOSA DOS SANTOS, 

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

presente ação em desfavor de TIM S/A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, analisando a 

impugnação à assistência judiciária gratuita, não vislumbro nenhum motivo 

preponderante para acolhê-la, haja vista que a parte ré não demonstrou 

que o autor possui condições de arcar com as despesas processuais, 

sem prejudicar seu sustento e de sua família, assim, rejeito-a. De outro 

lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

13/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000086-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA FERREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000086-35/2018 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Valdevina 

Ferreira Campos Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. 

Vistos, etc. Analisando os termos da r. sentença de (fls.161/168 – 

correspondência ID 17257850), do v. acórdão de (fls.213/223 – 

correspondência ID 29038735 a ID 29038739 e fls.243/259 – 

correspondência ID 29040399 a ID 29040403), transitado em julgado à 

(fl.260 – correspondência ID 29040404) e dos petitórios da parte autora de 

(fls.262/264 – correspondência ID 29067152 a ID 29067156 e fl.270 – 

correspondência ID 29507368) e petitório e documentos acostados pela 

parte ré às (fls.266/269 – correspondência ID 29456433 a ID 29456439), 

hei por bem em deferir o levantamento da importância depositada às 

(fls.266/267 – correspondência ID 29456433 e ID 29456435), com suas 

devidas correções, em favor do autor, expedindo-se o competente alvará 

judicial. Cumprida a determinação supra e após pagas as custas, se 

houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002587-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES PELISSARI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILLA MUNIQUE RODRIGUES FRANCO OAB - MT21915/O 

(ADVOGADO(A))

LUANA LIRA FALCO OAB - MT21813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA FREITAS (REU)

ALEXANDRA LUDWIG ZIMMERMANN (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1002587-88.2020 Ação: Despejo c/c Cobrança de Aluguéis Autora: 

Lurdes Pelissari de Souza. Réus: Rui Barbosa Freitas e Outro. Vistos, etc. 

LURDES PELISSARI DE SOUZA, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Despejo c/c Cobrança de Aluguéis” em desfavor de RUI BARBOSA 

FREITAS e ALEXANDRA LUDWIG ZIMMERMANN, com qualificação nos 

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

Considerando o documento de (ID 29742558), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). Analisando o pedido de 

antecipação da tutela, a lei 8245/1991, com suas recentes atualizações, 

aduz: “Art. 59 – Com as modificações constantes deste capitulo, as ações 

de despejo terão rito ordinário. § 1º - Conceder-se-á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) 

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 
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vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias 

previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção 

ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” A 

concessão da liminar, autorizando a desocupação do imóvel locado, deve 

preencher os requisitos do artigo citado acima. Em assim sendo, 

vislumbra-se dos presentes autos que a parte autora não preencheu os 

requisitos em comento senão vejamos: Para a concessão da liminar de 

despejo, conforme preceitua o § 1º do artigo 59, da lei em comento, deve 

ser prestado caução, no valor de 3 (três) aluguéis, para que a medida seja 

alcançada. O que se percebe nos autos, é que a parte autora não prestou 

a caução necessária que aduz o § único do artigo 59 da Lei do inquilinato, 

requisito este essencial para deferimento da medida liminar. Ademais, o 

art. 59, IX, da Lei do Inquilinato veda o despejo quando o contrato estiver 

resguardado pelas garantias previstas no art. 37, da lei em comento. Na 

hipótese, observa-se que o contrato de (ID 29381097) está garantido por 

fiança, o que inviabiliza da concessão da medida liminar. Neste sentido 

colha-se os julgados: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - CONTRATO DE LOCAÇÃO COM 

GARANTIA - FIADOR - LIMINAR - DESOCUPAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. A 

Lei de Locação determina que para ser concedida medida liminar de 

despejo é necessária a caução prestada em dinheiro, no valor equivalente 

a três alugueis, bem como a ausência das garantias previstas no art. 37 

da lei 8.245/91. Uma vez que o contrato em analise esteja garantido por 

fiança, resta impossibilitada a concessão da liminar.” (TJ-MG - AI: 

10000180769846001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 25/01/2019) “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO FUNDADA EM FALTA 

DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - MEDIDA 

LIMINAR - REQUISITOS - CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Para a concessão de medida liminar em Ação 

de Despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis e acessórios do 

contrato de locação exige-se, além da prestação de caução, 

demonstração do inadimplemento do locatário e a ausência de garantia ao 

contrato. Inteligência do artigo 59, § 1.º, IX, da Lei nº 8.245/91.” (TJ-MG - 

AI: 10554170004994001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 

08/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018) Por fim, considerando que a 

parte autora não prestara caução (art.59, §1º, Lei do Inquilinato), bem 

como, considerando que o contrato de locação está garantido por fiança 

(art.59, §1º, IX, Lei nº8.245/91), se faz necessária a dilação probatória. 

Assim, no caso em testilha, é de concluir que não estão presentes os 

requisitos previstos para que seja concedida a medida liminar. Posto isto, 

hei por bem em indeferir o pedido da liminar, pretendida pela parte autora. 

Em consonância com o disposto no Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 25 de maio de 2020, às 

09h00min, no CEJUSC. 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. Ofertadas as contestações, certifique-se a 

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

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007030-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON VILELA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007030-19.2019.8.11.0003 Vistos, etc... ELSON VILELA MACHADO, com 

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

presente ação em desfavor de OI MÓVEL S/A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a impugnação à assistência judiciária gratuita, não 

vislumbro nenhum motivo preponderante para acolhê-la, haja vista que a 

parte ré não demonstrou que o autor possui condições de arcar com as 

despesas processuais, sem prejudicar seu sustento e de sua família, 

assim, rejeito-a. Com relação às preliminares de litispendência e conexão 

aventadas pela parte ré, verifica-se que razão não assiste a mesma, por 

não preencherem os requisitos do artigo 55 e 337, §3º, ambos do Código 

de Processo Civil, uma vez que a ação de nº 8010359-17.2018.811.0003 

que tramitara pelo Primeiro Juizado Especial Cível desta Comarca, teve 

extinção contumácia em 31.01.2020 e encontra-se no arquivo, deste 

modo, refuto-as. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

13/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013622-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PERON FERRARI S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ZELIRIO FERRARI OAB - PR43423 (ADVOGADO(A))

CELSO HENRIQUE NERIS SATO OAB - PR79408 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROTA OESTE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT4676-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013622-79.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Curitiba - PR 

Autor: Peron Ferrari S/A. Réu: Rota Oeste Veículos Ltda. Vistos, etc. Para 

inquirição da testemunha, hei por bem em designar o dia 02 de julho de 

2020, às 14h00min. Comunique-se o douto Juízo deprecante. Cumpra-se a 

presente, servindo a cópia como mandado. Caso a secretaria observe a 

falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, que seja 

solicitada junto ao Juízo Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob 

pena de devolução imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as 

baixas necessárias, às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011136-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO REGINALDO DIAS (REQUERIDO)

EVERTON AGUIAR DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011136-24.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Paranaguá - 

PR Autor: Sompo Seguros S/A. Réus: Everton Aguiar de Moraes e Outro. 

Vistos, etc. Para inquirição da testemunha, hei por bem em designar o dia 

02 de julho de 2020, às 14h30min. Comunique-se o douto Juízo 

deprecante. Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. 

Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 

cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com 

prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez 

cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004911-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CRISTIANE RIBEIRO OAB - SP208115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO LEANDRO DE JESUS - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FERNANDO HENRIQUE GANDARA SOARES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004911-85.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Araçatuba - 

SP Autor: Marcos Ribeiro e Cia Ltda. Réu: Júlio Leandro de Jesus Me. 

Vistos, etc. Para inquirição da testemunha, hei por bem em designar o dia 

02 de julho de 2020, às 15h00min. Comunique-se o douto Juízo 

deprecante. Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. 

Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 

cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com 

prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez 

cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005005-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FARIA DE SOUSA OAB - MG112528 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005005-33.2019 Ação: Monitória Autora: Emam – Emulsões e 

Transportes Ltda. Ré: Coder – Companhia de Desenvolvimento de 

Rondonópolis. Vistos, etc... EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA, 

via seu bastante procurador, na ação ‘Monitória’, que move em desfavor 

de CODER – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS, 

com qualificação nos autos, ingressou com os pedidos de (id.26405118, 

id.26405124, id.26405129, id.30194100, id.30194110, id.30194108), 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Considerando que a ré fora devidamente 

citada (id.25451575), não tendo realizado o pagamento e, também, não 

apresentado embargos, conforme informa a certidão de (id.26890393), 

defiro a conversão do presente feito, devendo ser observado o disposto 

no artigo 701, §2º do Código de Processo Civil, uma vez que, a presente 

ação passará a ser ‘Execução de Título Executivo Judicial’. Façam-se as 

anotações devidas. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, 

§2º, inciso II do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no 

prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em 

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

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

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

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003285-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FRANCISCO REIS FONSECA OAB - SP141732 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMOROSO METALICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003285-31.2019 Ação: Monitória Autora: CGMP – Centro de Gestão de 

Meios de Pagamento S.A. Ré: Amoroso Metálicos e Transportes Ltda Me. 

Vistos, etc... CGMP – CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO 

S.A., via seu bastante procurador, na ação ‘Monitória’, que move em 

desfavor de AMOROSO METÁLICOS E TRANSPORTES LTDA ME, com 

qualificação nos autos, ingressou com os pedidos de (id.24683191), 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Considerando que a ré fora devidamente 

citada (id.22337644), não tendo realizado o pagamento e, também, não 

apresentado embargos, conforme informa a certidão de (id.24491359), 

defiro a conversão do presente feito, devendo ser observado o disposto 

no artigo 701, §2º do Código de Processo Civil, uma vez que, a presente 

ação passará a ser ‘Execução de Título Executivo Judicial’. Façam-se as 

anotações devidas. Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, 

§2º, inciso II do Código de Processo Civil, para cumprir a obrigação no 

prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, em 

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

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

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

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

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006260-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial eletrônico nº 

1006260-60.2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos 

Morais Autor: João Vieira. Ré: Empresa Brasileira de Telecomunicações 

S.A. - Embratel. Vistos, etc... JOÃO VIEIRA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, nos autos ‘Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Danos Morais’, que move em desfavor de EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – EMBRATEL (CLARO S.A.), 

devidamente qualificada, ingressou com o petitório de (id.20858102), 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Inicialmente, defiro a retificação do polo 

passivo da lide, eis que a ré fora incorporada pela empresa Claro S.A. 

(id.17105700, item I, pág.1), devendo a secretaria proceder com as 

alterações necessárias. De outro lado, analisando o pedido de 

litisconsórcio passivo necessário, formulado em sede de preliminar pela ré 

no (id.17105700, item III, pág.2), hei por bem em acolhê-lo, com fulcro no 

artigo 114 do Código de Processo Civil, devendo ser citada a empresa 

Telefônica Brasil S.A., observando-se os termos do artigo 246, inciso I do 

mesmo códex. Constem na carta de citação as advertências dos artigos 

335, inciso III e 344 ambos do Código de Processo Civil. Ofertada a 

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

autora para, querendo, impugnar. Por fim, dê-se vista às partes, para que 

no prazo de (5) cinco dias, informem se possuem interesse em conciliar. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000536-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000536-41.2019 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Sheila 

Rodrigues. Ré: Telefônica Brasil S.A. – Vivo S.A. Vistos etc... SHEILA 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

– VIVO S.A. Devidamente citada, apresentara contestação, arguindo 

preliminar de ilegitimidade passiva e, instada a se manifestar, a parte 

autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a preliminar de ilegitimidade passiva, não verifico 

nenhum elemento plausível para acolhê-la, devendo ser aplicado ao 

presente caso o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que 

dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos.”, assim, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008544-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON SANTOS DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1008544-07.2019.8.11.0003 Vistos etc... UANDERSON SANTOS DE 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A.. Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou 

impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 
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surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a entrada em vigor da nova lei 

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

13/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009031-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE SOUSA (EMBARGANTE)

DALLIANE CARVALHO DE SOUSA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1009031-74.2019 Ação: Embargos à Execução Embargantes: Emerson 

de Sousa e Outra. Embargados: Lavoro Agrocomercial Ltda - EPP. Vistos, 

etc. EMERSON DE SOUSA e DALLIANE CARVALHO DE SOUSA, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com os presentes 

“Embargos à Execução” em desfavor de LAVORO AGROCOMERCIAL 

LTDA – EPP, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

suspensão do feito executivo, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

De acordo com o art. 919, caput, Código de Processo Civil, os embargos 

dos executados não terão efeito suspensivo. Ao contrário de norma 

anterior, que determinava o recebimento dos embargos dos devedores em 

seu efeito suspensivo, a legislação processual em vigor prevê que, em 

regra, os embargos não suspendem a execução. De acordo com o 

dispositivo legal, para que os embargos dos devedores suspendam a 

execução, é necessária a verificação dos requisitos da tutela provisória, 

bem como, que seja garantido o juízo mediante penhora, depósito ou 

caução (Art. 919, §1º, CPC). Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, 

em seu Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora 

Juspodivm, 8ª Edição, ano: 2016, p.1.258, que para a concessão do efeito 

suspensivo deverá haver nos autos “a comprovação de elementos que 

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

resultado útil do processo” e, mais, que “segundo a redação do dispositivo 

ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser 

interpretado como garantia total do juízo”. No caso posto em discussão, 

verifico que não há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos 

embargos, porque, em tese não afloraram os requisitos da probabilidade, 

no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e 

convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

embargante. Ademais, o § 1º, do mencionado dispositivo legal, 

estabeleceu que, diante da presença de determinados pressupostos, vale 

dizer, a relevância dos fundamentos do embargante e, em decorrência do 

prosseguimento da execução, a possibilidade de lhe advir lesão grave e 

de difícil reparação, desde que esteja garantido o juízo, poderá o julgador 

atribuir efeito suspensivo à ação constitutiva-negativa, in verbis: " O juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes", o que não é o caso dos autos, mesmo 

porque o embargante não ofereceu qualquer garantia ao juízo, requisito 

indispensável, nos termos do §1º, art.919, do Código de Processo Civil. 

Humberto Theodoro Júnior, discorrendo sobre os requisitos necessários 

para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, aduz 

que: "os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a 

defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese 

de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos 

embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus 

boni iuris exigível para as medidas cautelares." (A Reforma da Execução 

do Título Extrajudicial, Ed. Forense, 1ª ed., pág. 195) Eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO 

SUSPENSIVO. Os embargos do executado poderão ser recebidos no 

efeito suspensivo quando presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do 

CPC, quais sejam: a) requerimento do embargante; b) presença dos 

requisitos para concessão da tutela provisória; c) execução garantida por 

penhora, depósito ou caução suficiente. No caso sub judice, não há 

garantia suficiente do juízo, tampouco os fundamentos da 

parte-embargante são relevantes ao ponto de suspender a execução, 

motivos pelos quais descabe a concessão do efeito suspensivo. Agravo 

de instrumento provido.” (TJ-RS - AI: 70080159072 RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019) (grifei) “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 919 DO CPC. REQUISITOS 

AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO. REFORMA DA 

DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS DO DEVEDOR EM EFEITO 

SUSPENSIVO. A concessão do efeito suspensivo aos embargos do 

devedor ocorre somente quando preenchidos os mesmos requisitos que 

se exige para a concessão da tutela provisória, quais sejam, relevância 

dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta 

reparação, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já 

esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Inexiste 

probabilidade do direito alegado pelo embargante que alega abusividade 

dos encargos por ele livremente assumidos, em pleno gozo do exercício 

da autonomia da vontade. Recurso de agravo de instrumento a que se dá 

provimento.” (TJ-MG - AI: 10000190134106001 MG, Relator: Rogério 

Medeiros, Data de Julgamento: 06/08/0019, Data de Publicação: 

09/08/2019) Assim, não tendo como relevantes os argumentos levados a 

feito pelo embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo, hei por bem 

em receber os embargos sem efeito suspensivo – (art. 919, CPC) uma vez 

que não há demonstração de relevância para que o processo executivo 

tenha seu curso suspenso. Ouça-se o exequente/embargado no prazo de 

(15) quinze dias – (920, I, CPC), vindo aos autos vista a parte executada, 

ora embargante, para que se manifeste no prazo de (10) dez dias, após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004022-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REMUTH CONCEICAO SALES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1004022-68/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autora: Remuth Conceição Sales dos Anjos. Ré: Damasceno Comércio de 

Materiais de Construção Ltda. Vistos, etc. Analisando os termos do 

petitório de (fls.298/299 – correspondência ID 28740978), hei por bem em 

deferir, expedindo-se carta precatória, para oitiva da testemunha, Srª. 

Sonia Teixeira de Arruda Vieira, arrolada às (fl.204 – correspondência ID 

15777617, fl.21 e fls.298/299 – correspondência ID 28740978) devendo 

ser observado o disposto no artigo 260 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Prazo para cumprimento da carta precatória é de (60) 

sessenta dias (artigo 261 Código de Processo Civil). Destaque-se que ao 

presente caso se aplicam os termos do artigo 377 do Código de Processo 

Civil, eis que a referida testemunha fora arrolada conjuntamente com a 

contestação (fl.204 – correspondência ID 15777617, fl.21) e ratificada às 

(fls.298/299 – correspondência ID 28740978). Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 13 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: 1007521-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ARCOVERDE ANGELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO ARCOVERDE ANGELI (REU)

INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007521-60/2018 Ação: Anulatória de Ato Administrativo Autor: Jean 

Arcoverde Angeli. Réu: Juliano Arcoverde Angeli. Vistos, etc. Analisando 

os termos do petitório de (fl.813 – correspondência ID 29034798 e fl.822 – 

correspondência ID 29730943), hei por bem em deferir, expedindo-se 

carta precatória, para oitiva das testemunhas arroladas à (fl.813 – 

correspondência ID 29034798 e fl.822 – correspondência ID 29730943), 

devendo ser observado o disposto no artigo 260 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Prazo para cumprimento da carta precatória é de (60) 

sessenta dias (artigo 261 Código de Processo Civil). Ressalto, porém, que 

o rol de testemunhas aportara aos autos após o saneamento do processo 

(fls.804/805 – correspondência ID 27983923), por isso a expedição da 

mencionada missiva não suspende a instrução, conforme determina o 

artigo 377 do Código de Processo Civil. Finalmente, a parte não 

condicionara a oitiva das mesmas como imprescindível ao desate da 

questão, razão pela qual não há que se vislumbrar o adiamento da 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23 de abril de 

2.020, às 14:00 horas, sem prejuízo da expedição da mencionada CP a 

qual poderá ser juntada aos autos a qualquer momento. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se de imediato. Roo-MT, 13 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: 1004744-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTINHO GOMES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1004744-68.2019.8.11.0003 Vistos etc... ROBERTINHO GOMES 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de INTELIG 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA (TIM S.A.). Devidamente citado, apresentara 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, acolho o pedido de retificação 

do polo passivo da lide, haja vista sua incorporação pela empresa TIM S.A. 

Ademais, analisando a preliminar levada a efeito pela empresa ré, a meu 

ver, não tem como prevalecer, senão vejamos: O art. 5º da Constituição 

Federal trata dos direitos e garantias fundamentais e, em seu inciso 

XXXIV, alínea 'a', traz o direito de petição, a saber: "Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do 

pagamento de taxas: o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa 

de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; Assim, é direito de 

todo e qualquer cidadão peticionar aos Poderes Públicos em defesa de 

direitos, incluindo o Poder Judiciário. Nesse sentido, o inciso XXXV do 

supracitado artigo dispõe sobre o direito de acesso à justiça, in verbis: 

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito; Pelo exposto, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em 

vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil – houve 

uma profunda alteração das regras substanciais do processo civil 

brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 

ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

13/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1003959-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERREIRA BORTOLOTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003959-72.2020 Ação: Indenização Autor: Marcio Ferreira Bortoloti. 

Réu: Claro S/A. Vistos, etc. MARCIO FERREIRA BORTOLOTI, com 

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

Indenização” em desfavor de CLARO S/A, pessoa jurídica de direito 

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

conclusos. D E C I D O: Considerando o documento de (ID 29948231), hei 

por bem em deferir o pedido de justiça gratuita (art. 98, CPC). De outro 

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

de (ID 29948226, pág.10), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno 

a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, bem como, 

deverá a distribuição do ônus processual ocorrer quando do saneamento 

do feito (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE 

DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ANÁLISE DO PEDIDO - 

DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. - Se não 

ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento antecipado do processo, 

deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização, definir a 

distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, III).” (TJ-MG - AI: 

10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 

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

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

conciliação a ser realizada no 25 de maio de 2020, às 09h30min, no 

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001361-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERSAN INDUSTRIA DE OLEOS VEGETAIS E RACOES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001361-19.2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Fersan 

Indústria de Óleos Vegetais e Rações Ltda Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos, etc... FERSAN INDÚSTRIA DE ÓLEOS 

VEGETAIS E RAÇÕES LTDA-ME, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com qualificação nos autos. 

Devidamente citada, apresentara contestação, havendo impugnação. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido a 

produção de prova oral, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: 

Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Não há preliminares. 

Para o desate da questão, entendo que a prova oral é suficiente, assim, 

hei por bem em designar o dia 01 de julho de 2020, às 14:00 horas, para 

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

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

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se 

Rondonópolis-Mt, 13 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: 1002172-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA DANTAS DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1002172-42.2019.8.11.0003 Vistos etc... LUCIA MARIA DANTAS DE 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de SABEMI SEGURADORA 

S.A. Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou 

impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

13/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003850-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GTL TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR ALVES BASILIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003850-29.2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais Autor: 

GTL Transportes Ltda. Réu: João Vitor Alves Basílio. Vistos, etc... 

Considerando os termos do petitório de (fls.99/102 – ID 26106381), hei por 

bem em deferir o pedido e, via de consequência, determino a citação do 

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

Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) trinta dias. Deverá 

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

publicação no jornal local, no mesmo prazo, comprovando nos autos, em 

consonância com o disposto no artigo 257, parágrafo único do CPC. 

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

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

Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001562-11.2018.8.11.0003

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:

CONSUELO PIRES DE SOUZA MACHADO GOMES (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001562-11.2018 Ação: Monitória Autora: Santa Casa de Misericórdia e 

Maternidade de Rondonópolis. Ré: Consuelo Pires de Souza Machado 

Gomes. Vistos, etc... Considerando os termos do petitório de (fl.89 – ID 

26128616), hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, 

determino a citação da ré por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e 

artigo 257, ambos do Código de Processo Civil. Prazo do edital é de (30) 

trinta dias. Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, dê-se vista à 

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

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 13 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000206-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOARA DAYANI DUARTE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processos Judiciais Eletrônicos 

nº1000205-93/2018, nº1000206-78/2018,  nº1000207-63/2018 , 

nº1000208-48/2018 e nº1000209-33/2018 Ação: Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais Autora: Loara 

Dayani Duarte Aquino. Ré: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, etc. 

LOARA DAYANI DUARTE AQUINO, com qualificação nos autos, ingressou 

com ‘Embargos Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de (fl.128 – 

correspondência ID 25201292), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Cumpre ressaltar que os embargos declaratórios 

possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 1.022 

do Código de Processo Civil: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou 

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

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro 

material”. No caso posto à liça, aduz a embargante que a sentença de 

(fls.118/125 – correspondência ID 25050148) é eivada de erro material, 

aduzindo que: “Consta da r. decisão (...)‘JULGO PROCEDENTE a presente 

“Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos 

Morais” promovida por NICOLAS ELIAS DO PRADO, em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL S/A, com qualificação nos autos’ (...).” Pois 

bem. Analisando-se a questão em desate, tenho para mim que a pretensão 

esposada pela embargante é pertinente e, à evidência, deve ser acatada. 

A parte embargante discute o erro material na sentença de (fls.118/125 – 

correspondência ID 25050148), eis que constara como parte autora 

pessoa estranha à lide, sendo a presente supressão passível de 

reparação. Assim, analisando os argumentos da embargante-autora, bem 

como, a inércia da parte ré (fl.131 – correspondência ID 28552593), a 

correção do erro material contido na sentença de (fls.118/125 – 

correspondência ID 25050148) é medida que se impõe. Face ao exposto e 

princípios de direito atinentes à espécie, ACOLHO os embargados 

ofertados por LOARA DAYANI DUARTE AQUINO, com qualificação nos 

autos e, via de consequência, chamo o feito a ordem para revogar o 

primeiro parágrafo de (fl.124 – correspondência ID 25050148, fl.07), 

passando a constar: “Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO PROCEDENTE a presente ‘Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais’ promovida por 

LOARA DAYANI DUARTE AQUINO, em desfavor de ANHANGUERA 

EDUCACIONAL S/A, com qualificação nos autos, para:” Outrossim, 

permanecem inalterados os demais termos da sentença de (fls.118/125 – 

correspondência ID 25050148), expedindo-se o necessário. Finalmente, 

determino a Senhora Gestora que traslade cópia da presente decisão aos 

feitos nº1000205-93/2018, nº1000207-63/2018, nº1000208-48/2018 e 

nº1000209-33/2018, para as providências que o caso requer. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT., 13 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008787-48.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA XINGU S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE CARVALHO PASSARO OAB - SP164878 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES WURZIUS (REU)

BANCO SISTEMA S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008787-48.2019 Espécie: Consignação em Pagamento Autor: Agrícola 

Xingu S/A. Réus: Charles Wurzius e Outro. Vistos, etc. AGRÍCOLA XINGU 

S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou 

com a presente “Ação de Consignação em Pagamento” em desfavor de 

CHARLES WURZIUS e BANCO SISTEMA S/A, com qualificação nos autos, 

vindo-me os autos conclusos. Considerando que o feito principal de 

n°1533-41.2018.811.0003 (Código 919756) tramita neste Juízo de forma 

física, fora determinado à serventia a materialização destes autos, 

conforme decisão de (ID 29250465), a qual fora devidamente cumprida, 

conforme certidão de (ID 29541475). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Analisando os autos, verifica-se que a presente demanda fora 

corretamente distribuída, conforme certidão de (ID 29250465). Face ao 

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

mérito o processo aforado por AGRÍCOLA XINGU S/A, com qualificação 

nos autos, em desfavor de CHARLES WURZIUS e BANCO SISTEMA S/A , 

com qualificação, com fulcro art. 485, VI do Código de Processo Civil, eis 
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que inadequada a via eleita. Sem custas e sem arbitramento de 

honorários. Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de 

praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 13 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003576-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO RAMOS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003576-65.2018 Ação: Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório 

Autor: Elcio Ramos de Araujo Ré: Seguradora Líder do Consórcio do 

Seguro Dpvat S/A Vistos, etc... SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressara com “Embargos de Declaração’ pelos fatos 

narrados no petitório de (fls.135/139 – ID 27074870), havendo 

manifestação da parte adversa (fls.142/146 – ID 29721859), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: O disposto no artigo 

1022 do Código de Processo Civil, dispõe que: “Caberá embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou 

questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. Inicialmente, é importante 

considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico 

possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração 

prestam-se para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um 

todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou 

contraditórios. Torna-se importante anotar que a finalidade dos embargos 

de declaração, portanto, é corrigir defeitos porventura existentes nas 

decisões proferidas pelo magistrado, conforme ensina Bernardo Pimentel 

Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2. ed., Belo 

Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 305: "Os defeitos sanáveis por meio de 

embargos declaratórios podem constar de qualquer parte da decisão. 

Tanto o dispositivo como a fundamentação podem conter omissões, 

contradições e obscuridades. A ementa, que integra o acórdão por força 

do art. 563, também pode estar viciada. A contradição tanto pode ocorrer 

entre diferentes partes da decisão como no bojo de apenas uma delas. 

Com efeito, a contradição pode-se dar entre o relatório e a 

fundamentação, entre a fundamentação e o dispositivo, entre o dispositivo 

e a ementa, bem como entre tópicos da própria ementa, da 

fundamentação, do dispositivo e até mesmo do relatório." Caso inexistam 

na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se 

interpor embargos de declaração, pois os mesmos não podem ser 

utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, sendo 

que para tanto há o recurso próprio previsto na legislação. No caso dos 

autos, a embargante fulcra sua pretensão na assertiva de que “No caso 

em tela, apesar de determinar que o pagamento de tal verba deve ser feito 

pela embargante, foi omisso em relação ao fundamento de tal inversão” 

–(Grifamos, fl.136 – Id 27074870). Efetivamente, analisando a decisão 

embargada, verifico que não houve a determinação da inversão do ônus 

da prova. Pois bem. No caso dos autos, perfeitamente plausível a inversão 

do ônus da prova requerido, nos termos do artigo 373, §1º, CPC. Eis a 

jurisprudência: “RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE 

TRÂNSITO – SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA - 

PERÍCIA MÉDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Insurgência contra 

decisão que determinou a realização perícia médica a cargo da requerida 

(agravante). Tratando-se de relação de consumo, em que é cabível a 

inversão do ônus da prova, não deve o agravado, parte hipossuficiente, 

custear as despesas com produção de prova pericial. Aplicação do art. 

6º, VIII, do CDC. Inversão do ônus da prova possível também pela 

incidência do disposto no § 1º do art. 373 do CPC. Não há obrigatoriedade 

de realização da perícia pelo IMESC quando o requerente for beneficiário 

da Justiça Gratuita. Precedentes desta C. Câmara julgadora. Hipótese em 

que aplicação da regra geral disposta no artigo 95 do CPC cede lugar à 

incidência de norma especial (CDC) e de regramento específico às 

peculiaridades do caso concreto (art. 373, § 1º, CPC). Decisão mantida. 

Recurso de agravo de instrumento não provido.” (TJ-SP - AI: 

22132104220198260000 SP 2213210-42.2019.8.26.0000, Relator: 

Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 09/10/2019, 25ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – PERÍCIA JUDICIAL – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA 

TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS – ART. 373, § 1º, CPC 

– RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório 

é cabível a inversão do ônus da prova em virtude da teoria das cargas 

processuais dinâmicas prevista no artigo 373, § 1º, do CPC.” (TJ-MS - AI: 

14105206320198120000 MS 1410520-63.2019.8.12.0000, Relator: Des. 

Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 03/10/2019) “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. 

AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT. SÚMULA Nº 474 DO 

STJ. NECESSIDADE DE GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ. INVERSÃO DO 

ÔNUS PROBATÓRIO OPE JUDICE. EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DO 

SEGURADO FRENTE À SEGURADORA. REALIZAÇÃO DE PROVA 

PERICIAL. NECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Trata-se de 

recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência de 

ação de complementação de seguro obrigatório DPVAT. Consoante a 

exordial, a parte autora foi vítima de acidente de trânsito, tendo sofrido 

lesões na face, acarretando invalidez permanente. Sustentou que recebeu 

na esfera administrativa quantia inferior a que faz jus, uma vez que a 

demandada aplicou graduação equivocada à lesão sofrida pelo autor, 

razão pela qual a demandada deve ser condenada ao pagamento da 

diferença do valor a ser definido mediante realização de perícia técnica. 

Embora a relação havida entre as partes não se configure como de 

consumo, não ensejando, portanto, a aplicação da regra prevista no inciso 

VIII do artigo 6º do CDC, entendo ser caso de inversão do ônus probatório 

ope judice, pois evidenciada a hipossuficiência do segurado frente à 

seguradora. Ademais, a seguradora ao negar o pagamento da 

indenização, atrai para si o ônus de provar que o segurado efetivamente 

não faz jus... ao valor pleiteado na exordial. In casu, a prova pericial não 

foi produzida pelo não comparecimento da parte autora à avaliação 

médica.Todavia, o demandante manifestou-se nos autos, de forma 

voluntária, afirmado causa diversa para a frustração da prova. Nesse 

contexto, deveria ter sido aprazada nova data para a realização da 

perícia. Flagrante, portanto, o prejuízo experimentado pela parte 

recorrente, sendo medida imperiosa a desconstituição da sentença para 

que seja realizada a prova pericial para apuração da alegada invalidez. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70074822073 RS, Relator: Sylvio 

José Costa da Silva Tavares, Data de Julgamento: 28/09/2017, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017) 

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, conheço dos 

embargos de declaração, para determinar a inversão do ônus da prova, 

restando à embargante a responsabilidade para o pagamento dos 

honorários do senhor perito, via de consequência, JULGO IMPROCEDENTE 

os presentes embargos de declaração intentados por SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, assim, via de 

consequência, mantenho a decisão de (fls.131/133 – ID 26550058), em 

s u a  í n t e g r a .  P u b l i q u e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . 

Rondonópolis-Mt.,13/março/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007674-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR RODRIGUES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007674-93.2018 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: João Vitor 

Rodrigues Ré: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S/A 

Vistos, etc... JOÃO VITOR RODRIGUES ALMEIDA, 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, pessoa 

jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, em data de 18 de julho de 2018, 

foi vítima de um acidente de trânsito, onde sofreu lesões em membro 

inferior esquerdo, 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$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta 

reais), pleiteando a ação sob o manto da Assistência Judiciária”. 

Devidamente citada, 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 o autor. 

Saneado o processo, foi designado profissional da medicina para a feitura 

do laudo pericial, o qual aportou aos autos, tendo ocorrido manifestação 

da parte ré; e, o autor, deixou o prazo transcorrer sem qualquer 

manifestação, 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 na forma do 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. 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: 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) Em sua peça madrugadora, a autora 

assevera que no dia 18 de julho de 2018, foi vítima de um acidente 

automobilístico, sofrendo lesão em membro inferior, razão pela qual não 

mais poderá desenvolver suas atividades como outrora eram 

desenvolvidas, ou seja, devido a sua invalidez permanente. Submetido a 

perícia médica, o senhor perito afirmou que não há incapacidade 

laborativa, ou seja, “não foi constatada invalidez” ((fl.182 - ID-27655015). 

De outro norte, não há que se negar que o autor experimentou lesões em 

membro inferior, o que vem devidamente comprovado nos autos, o que 

não é o bastante para sedimentar um veredicto condenatório, pois, como 

frisado anteriormente, o perito judicial concluiu, de forma segura, que 

referida lesão não causou incapacidade laborativa. Logo, pode-se concluir 

que a autora não sofreu invalidez permanente, fato que é incontroverso 

nos autos, não fazendo jus ao recebimento de indenização referente ao 

seguro obrigatório. Há que se salientar que o fato em análise trata-se 

aspecto constitutivo do direito da parte autora, logo, a esta cabe o ônus da 

prova, na forma do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Assim, 

como não ficou comprovado a sua alegação, não se pode ter o que foi 

asseverado como verdadeiro. Não há prova da incapacidade permanente 

e, nesse sentido a jurisprudência: PROCESSO CIVIL - DPVAT - INVALIDEZ 

PERMANENTE - PROVA – ÔNUS DO ACIDENTADO - COMPROVAÇÃO - 

NECESSIDADE - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. As provas 

carreadas demonstram que não ficou a vítima incapacitada permanente, o 

que, desta forma, não há que se falar em indenização. O ônus da citada 

prova incumbe ao autor, eis que só ele seria capaz de comprovar a 

invalidez, bem como a sua irreversibilidade. (TJMG Apelação Cível Nº 

2.0000.00.503278-0/000 Rel. Des. Mota e Silva). 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 Sumária de Cobrança de Seguro 

Obrigatório" proposta por JOÃO VITOR RODRIGUES DE ALMEIDA, com 

qualificação nos autos, em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

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

condenando-a no pagamento das custas processuais e honorários 

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

causa, devendo ser atualizado, observando-se o disposto no artigo no 

parágrafo 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,13 de 

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

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004495-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HEDI IDA FENGLER DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004495-83.2020.8.11.0003. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 41 de 352



EXEQUENTE: M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA 

EXECUTADO: HEDI IDA FENGLER DA SILVA - ME Vistos etc. Cite-se o 

executado, na forma requerida na inicial, para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para a quitação da dívida. Por ocasião da constrição patrimonial 

referenciada, deverá o Sr. Meirinho proceder também à avaliação dos 

bens penhorados, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos, intimando, 

na mesma oportunidade, o executado, consoante o disposto no artigo 829, 

§1º, do CPC e para os fins do artigo 914, do mesmo diploma legal. Após, 

intime-se o credor da aludida penhora. Fixo de plano, os honorários 

advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor do débito, e 

para as hipóteses de pronto pagamento, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. A expedição do mandado está 

condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas judiciais, em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento de eventuais 

diligências do Oficial de Justiça, em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002473-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN DE CASTRO CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002473-57.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDIVAN DE CASTRO CARDOSO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013402-18.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE FERREIRA DANTAS (AUTOR(A))

ACELINO DE BRITO DANTAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOÃO BATISTA DE MORAES (REU)

MARIA APARECIDA DE MORAIS SILVA (REU)

JOSÉ BATISTA DE MORAES (REU)

MARIA DE MORAES PANIAGO (REU)

Outros Interessados:

MARIA JOSE DOS SANTOS AMORIM (CONFINANTES)

SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS (CONFINANTES)

MARIA FRANCISCA DANTAS (CONFINANTES)

SERGIO PRATES DE LIMA (CONFINANTES)

MARCIA PIMENTEL DA SILVA (CONFINANTES)

ANTONIO SOARES MARTINS (CONFINANTES)

MORGANA PRATES ALVES (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013402-18.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ACELINO DE BRITO DANTAS, MARLENE FERREIRA DANTAS 

REU: ESPOLIO DE JOÃO BATISTA DE MORAES, MARIA DE MORAES 

PANIAGO, MARIA APARECIDA DE MORAIS SILVA, JOSÉ BATISTA DE 

MORAES Vistos etc. DEFIRO o pleito contido na “alínea a”, do petitório 

retro, e DETERMINO seja procedida a busca do endereço dos réus e 

confinantes informados, junto ao RENAJUD e INFOJUD. NOTIFIQUE-SE o 

Ministério Público. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006663-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES (REQUERENTE)

PEDRO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006663-92.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PEDRO BARBOSA DA SILVA, JOSE CARLOS LOPES 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Visando 

evitar eventuais alegações de nulidades ou cerceamento de defesa, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir na contenda, justificando-as. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006961-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006961-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA DIAS REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Intimem-se as partes para, no prazo de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir na 

contenda, justificando-as. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012903-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA PEREIRA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MORAES PANIAGO (REU)

LAURO PEREIRA PANIAGO (REU)

ESPOLIO DE JOÃO BATISTA DE MORAES (REU)

TEREZINHA XAVIER DE MORAIS (REU)

JOSE BATISTA DE MORAES (REU)

Maria Aparecida de Morais Silva (REU)

ARIEL DA SILVA MORAES (REU)

Outros Interessados:

MARIA DE JESUS PEREIRA DOS ANJOS (CONFINANTES)

CLAUDIO SOUZA TOSTA (CONFINANTES)

SELMA DE SOUZA ALVES DUARTE (CONFINANTES)

ADEMILDO GALVAO DUARTE (CONFINANTES)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012903-34.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSINO PEREIRA DA SILVA, ANA CLAUDIA PEREIRA DOS 

ANJOS REU: ESPOLIO DE JOÃO BATISTA DE MORAES, MARIA MORAES 

PANIAGO, LAURO PEREIRA PANIAGO, MARIA APARECIDA DE MORAIS 

SILVA, ARIEL DA SILVA MORAES, JOSE BATISTA DE MORAES, 

TEREZINHA XAVIER DE MORAIS Vistos etc. DEFIRO o pleito contido na 

“alínea a”, do petitório retro, e DETERMINO seja procedida a busca do 

endereço dos réus e confinantes informados, junto ao RENAJUD e 

INFOJUD. REITERE-SE a citação da União e do Município para que 

manifestem eventual interesse na causa (alínea c). CERTIFIQUE-SE acerca 

da expedição de Edital de Citação e, não tendo havido, DETERMINO, desde 

já, que assim o faça, nos moldes já explicitados (alínea f). No que tange ao 

pedido de expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis (alínea b) 

a fim de fazer constar a existência da presente demanda na Matricula do 

imóvel, INDEFIRO-O, ao passo que se trata de medida que se reveste de 

natureza antecipatória, exigindo a presença dos requisitos legais 

autorizadores, o que não fora demonstrado pela parte autora. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AVERBAÇÃO 

DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DO RÉU. MEDIDA 

DE CARÁTER EXCEPCIONAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. 

POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. A averbação premonitória junto ao 

registro de imóveis é instituto próprio do processo de execução (art. 799, 

inc. IX, do CPC). Sua concessão no processo de conhecimento é medida 

de caráter excepcional, dependendo da demonstração dos requisitos para 

a obtenção da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC). Hipótese em 

que há suficiente demonstração de risco de lesão grave ou de difícil 

reparação, assim como de probabilidade do direito. Decisão reformada. 

AGRAVO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70080516578 RS, Relator: Deborah 

Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima 

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

29/04/2019). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESCISÃO 

CONTRATUAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM 

MATRÍCULA DE IMÓVEL - PODER GERAL DE CAUTELA - PRINCÍPIO DA 

PUBLICIDADE. 1- A possibilidade de concessão da tutela de urgência em 

caráter antecedente, disciplinada nos art. 300 e 303 do novo Código de 

Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante 

dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. 2- Em face do poder geral de cautela, 

a averbação da existência da ação anulatória na matrícula do imóvel, 

mesmo em fase de conhecimento, é possível com o intuito de proteger 

terceiros de eventual negociação. (TJ-MG - AI: 10000181061789001 MG, 

Relator: Claret de Moraes Data de Julgamento: 10/02/0019, Data de 

Publicação: 21/02/2019). (Grifamos). Com as informações, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender 

de direito. No mais, NOTIFIQUE-SE o Ministério Público. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007750-20.2018.8.11.0003

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:

OSMAIR RIBEIRO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 

CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR a advogada da parte 

autora para se manifestar acerca da correspondência devolvida (Id 

25732386), no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1013649-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FERNANDA NUNES PEREIRA OAB - MT24629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO ANTONIO BARBIEIRO (REU)

NEUSA PENSO BARBIERO (REU)

Outros Interessados:

EDUARDO BORGES MACEDO (CONFINANTES)

ELIANE APARECIDA DOS SANTOS (CONFINANTES)

ELIANE BORGES MACEDO MARTINELLI (CONFINANTES)

RENNER NUNES DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 

NCPC, bem como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, para manifestar-se sobre as correspondências devolvidas ID's 

19246133, 29598882 e 29599752, requerendo o que de direito, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008827-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JARBAS GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO(A))

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO JHONATAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

EDSON CANDIDO CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008827-98.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: JOSE JARBAS GOMES EXECUTADO: EDUARDO JHONATAN 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, EDSON CANDIDO CAETANO Vistos, etc. 

Proceda-se o desentranhamento do mandado referenciado (ID. 12454030) 

pelo exequente no petitório retro, tendo em vista que, de fato, não guarda 

relação com os presentes autos. No mais, CERTIFIQUE-SE acerca do 

mandado de citação do primeiro executado, procedendo-se com a devida 

juntada. Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que entender de direito. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006140-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOURADO DISTRIBUIDORA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ENILZA PEREIRA DOURADO (REQUERIDO)

EDUARDO UBALDO DOURADO (REQUERIDO)

EDER BARBOSA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006140-51.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: 

EDER BARBOSA BORGES, DOURADO DISTRIBUIDORA, COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - ME, ENILZA PEREIRA DOURADO, EDUARDO 

UBALDO DOURADO Vistos etc. Diante do caráter infringente dos 

embargos de declaração interpostos na espécie, intime-se a parte 

embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006140-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOURADO DISTRIBUIDORA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

ENILZA PEREIRA DOURADO (REQUERIDO)

EDUARDO UBALDO DOURADO (REQUERIDO)

EDER BARBOSA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006140-51.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REQUERIDO: 

EDER BARBOSA BORGES, DOURADO DISTRIBUIDORA, COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - ME, ENILZA PEREIRA DOURADO, EDUARDO 

UBALDO DOURADO Vistos etc. Diante do caráter infringente dos 

embargos de declaração interpostos na espécie, intime-se a parte 

embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 dias. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011259-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO VIEIRA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

juntar comprovante do pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça e 

das custas processuais. O pagamento deverá ser realizado pela CPD - 

Central de Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no site do 

TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007432-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA NEVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007432-37.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUZIA NEVES DA COSTA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos etc. Previamente à análise dos demais pleitos, INTIME-SE a parte 

requerida para manifestar-se, em 15 (quinze) dias, acerca do petitório de 

ID. 22357642 – Pág. 1 e sua “alínea b”, em que a autora noticia a 

existência de novo desconto e pugna pelo pagamento de determinada 

quantia. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013967-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISLAINE ANDREIA CERANTES OAB - SP215456 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª 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 

CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Oficial de Justiça: setor 03 

Diligência: justiça gratuita EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE IAFELICE DOS SANTOS PROCESSO n. 

1013967-45.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 5.160,00 ESPÉCIE: 

[Diligências]->CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: Nome: 

CELMA MARIA DA SILVA FIGUEIREDO Endereço: Sítio Encanto da 

Natureza, s/n, sentido Altinópolis, as margens do Rio Taquari, zona rual, 

ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 POLO PASSIVO: Nome: TIAGO DE 

CAMPOS Endereço: RUA KAMAL JUMBLAT, N. 811, JARDIM LIBERDADE, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78715-738 FINALIDADE: EFETUAR O 

CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA, 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. 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. RONDONÓPOLIS, 13 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: 1016886-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO DOS REIS FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do 
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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 CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA id 29600906

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402621 Nr: 16158-03.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINA VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLENIO FABIO DE FREITAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT, PATRICIA CARLIENE BARROS 

GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:GLÊNIO FÁBIO DE FREITAS BORGES

Finalidade:INTIMAÇÃO PARA TOMAR CIÊNCIA ACERCA DA PENHORA, 

REMOÇÃO E AVALIAÇÃO REALIAZADA (FLS. 58 E 72), E QUERENDO, 

APRESENTAR MANIFESTAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Paulo José Rodrigues Amorim, estagiário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708595 Nr: 3458-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DA COSTA LIMA, ANTONIO GOMES 

DE ARRUDA NETO

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, LUCIMAR 

BATISTELLA - OAB:MT/ 9.279

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:30

Intimando/Citando/Notificando:ANTONIO GOMES DE ARRUDA NETO

Finalidade:TOMAR CIÊNCIA DA PENHORA REALIZADA ÀS FLS. 177-v/178, 

para, querendo , apresentar manifestação , no prazo de 15 (quinze) dias.

Resumo da inicial:Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que o 

exeqüente reclama o pagamento de um crédito no valor inicial de R$ 

25.000,00 (vinte mil reais), representada pela inclusa Cédula de Crédito 

Bancário N. A90331985-3, emitida em 20/05/2009. Dá à causa o valor de 

R$ 55.100,73 (Cinquenta e cinco mil, cem reais e setenta e três centavos).

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Paulo José Rodrigues Amorim, estagiário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700720 Nr: 8692-16.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROGERIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

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

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:CARLOS ROGÉRIO DE OLIVEIRA

Finalidade:INTIMAÇÃO PARA TOMAR CIÊNCIA DA PENHORA E 

AVALIAÇÃO REALIZADA (FLS. 161 E 174/175).

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Paulo José Rodrigues Amorim, estagiário

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700134 Nr: 8105-91.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARQUES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GREGÓRIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo do edital:20

Intimando/Citando/Notificando:EDSON GREGÓRIO DE SOUZA

Finalidade:TOMAR CIÊNCIA DA PENHORA REALIZADA CONFORME ÀS 

FLS. 101/102 DOS AUTOS EM EPÍGREFE.

Resumo da inicial:Cuida-se de Ação Monitória em que a parte autora alega 

que no dia 30 de março de 2009 recebeu do requerido um cheque no valor 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), cheque n. 000177, conta 073528-0, do 

Banco Bradesco S/A, Agência 0252-6; QUE, tentou de inúmeras vezes 

receber o débito amigavelmente, não obtendo êxito em nenhuma das 

tentativas. Após discorrer sobre a matéria de fato e de direito aplicável ao 

caso aludido, requer a procedência dos pedidos iniciais com o pronto 

pagamento do débito. Dá à causa o valor de R$ 11.734,24 (Onze mil, 

setecentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), estando sob 

o manto da Justiça Gratuita.”

Decisão/Despacho:Vistos etc.

 Defiro o requerimento retro, e determino a intimação do executado EDSON 

GREGÓRIO DE SOUZA, por edital, acerca da penhora (fls.101/101v ), com 

prazo de 20 (vinte) dias.

Decorrido o prazo referenciado, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento do feito, devendo requerer 

o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:Paulo José Rodrigues Amorim, estagiário

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1012964-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOMERSON JOSE MEAZZA (AUTOR(A))

VANESSA SOUSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES OAB - MT19914/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (REU)

Outros Interessados:

ROMILDO LUIS FADANELLI (CONFINANTES)

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR (CONFINANTES)

JOSE MARIA DE SOUZA (CONFINANTES)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

CITAÇÃO interessados ausentes, incertos e desconhecidos PRAZO DE 30 

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

JORGE IAFELICE DOS SANTOS PROCESSO n. 1012964-55.2019.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 111.455,22 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]

->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: VANESSA SOUSA DA SILVA 

Endereço: RUA MUTUM, JARDIM DAS PAINEIRAS, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78750-040 Nome: JOMERSON JOSE MEAZZA Endereço: RUA 
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MUTUM, JARDIM DAS PAINEIRAS, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78750-040 

POLO PASSIVO: Nome: PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME Endereço: 

AVENIDA CUIABÁ, 829, predio mikerinos, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-090 CONFINANTES: ROMILDO LUIS FADANELLI, brasileiro, 

devidamente inscrito no CPF: 283.801.340-87, residente e domiciliado na 

Av. Cuiabá, 581, Centro, Rondonópolis-MT ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR, brasileiro, devidamente inscrito no CPF: 

994.281.137-00, residente e domiciliado na Av. Cuiabá, n 1320, Centro-A, 

Rondonópolis-MT JOSE MARIA DE SOUZA, brasileiro, Rua Pica-Pau, n 

2479, Jardim das Paineiras, Rondonópolis-MT MUNICIPIO DE 

RONDONÓPOLIS, CNPJ 03.347.101/0001-21, Av. Duque de Caxias, n 

1000, Vila Aurora I. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Trata-se da Ação de 

usucapião em que VANESSA SOUSA DA SILVA, brasileira, casada, 

vendedora, portadora do RG nº 19866844 SSP/MT e CPF nº 

025530161-82, e JOMERSON JOSE MEAZZA, brasileiro, casado, 

motorista, portador do RG nº16349148 SSP/MT e CPF nº 

009395191-43,ingressaram contra PANORAMA IMOBILIARIA LTDA., 

empresa privada, inscrita no CNPJ 03.898.145/0001-40, em que alegam 

são possuidores do imóvel matriculado sob o nº 117.081, registrado junto 

ao 1º Cartório de Registro de Imóveis local, localizado na zona urbana 

desta cidade, situado na Rua Mutum, lote nº 11, quadra 13, Jardim das 

Paineiras, em Rondonópolis-MT, medindo área total de 360,00m².e Desde 

2009 os Autores estão na posse do imóvel de boa-fé, de forma mansa, 

pacífica e ininterrupta, com animus domini, sem contestação ou oposição 

de terceiros.DIANTE disso requerem seja julgado PROCEDENTE O PEDIDO 

que consiste em declarar/reconhecer a usucapião do imóvel em questão 

em favor dos Autores, concedendo-se em favor desta o domínio do 

imóvel. DESPACHO: Recebo a emenda de ID. 25713781. Defiro a AJG 

postulada na exordial. 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). Cite-se a parte ré, na forma 

requerida na inicial, para, querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias 

úteis, consignada as advertências legais. Citem-se, por edital, com o prazo 

de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos e desconhecidos. 

(artigo 259, inciso I do CPC). Citem-se pessoalmente os confinantes (artigo 

246, §3º do CPC). Cientifique-se para que manifeste eventual interesse na 

causa a União, o Estado e o Município de Rondonópolis/MT, encaminhando 

a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. 

Notifique-se o Ministério Público (artigo 178 do CPC). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 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, HELENA 

AMELIA MORAES DOS SANTOS, digitei. RONDONÓPOLIS, 13 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004600-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUSANA SANTOS SATHLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004600-31.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): SUSANA SANTOS SATHLER REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. A preliminar de ausência de interesse de agir ante a falta de 

pedido administrativo prévio não merece guarida, vez que restou suprida 

pela emenda de ID. 22357112. Aliás, mesmo que assim não fosse, tem-se 

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. 5. A pretensão para recebimento da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos. 6. A 

prescrição da pretensão de recebimento do seguro DPVAT deve ser 

contada a partir da data em que a vítima tem ciência inequívoca da 

invalidez definitiva e decorrente do acidente automobilístico. 7. Exceto nos 

casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a 

presunção de ciência. 8. Se a invalidez não era notória e se as provas 

dos autos não demonstram que o segurado tinha ciência dela antes da 
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realização da perícia judicial, em 29 de junho de 2016, esta data deve ser 

considerada como marco inicial da prescrição. 9. Tendo a ação sido 

ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos, deve ser afastada a 

alegação de prescrição. 10. A atualização monetária nas indenizações por 

morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, deve incidir a partir a 

data do evento danoso, conforme tese fixada pelo c. STJ em julgamento 

de recurso repetitivo. 11. A alteração, de ofício, do termo inicial da 

correção monetária não configura reformatio in pejus. (TJMG. AC 

1.0145.15.01127-9/001. Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da 

Costa. Data de Julgamento: 12/09/2019. Data da publicação da súmula: 

20/09/2019). (Grifamos). Forte na lição jurisprudencial epigrafada, REPILO 

a preliminar em comento. Inexistem outras preliminares para análise. 

Registre-se a inaplicabilidade do CDC ao caso, de acordo com o 

atualíssimo entendimento fixado pela 2ª Turma do STJ, no REsp 1635398: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1635398 PR 2016/0284872-3, 

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 

17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017). 

(Grifamos). Por outro lado, não há de se olvidar da adoção, pelo NCPC, em 

seu art. 373, §1º[1], da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, 

ou seja, um permissivo legal a flexibilização e a adaptação da produção da 

prova ao caso concreto, quando a parte adversa tiver maior facilidade de 

produzir uma prova. Nota-se, in casu, com relativa tranquilidade, que a 

parte requerente ocupa nítida posição de desvantagem frente ao poderio 

da requerida, gozando esta de melhores condições de suportar o ônus da 

prova. Portanto, a teor do supracitado artigo, inverto o ônus da prova. 

Incumbirá, assim, à requerida o ônus probatório. Noutro giro, a inversão do 

ônus da prova não significa inversão de seu custeio, mesmo porque 

eventual hipossuficiência a justificar a inversão do onus probandi diz 

respeito a conhecimento e técnica. Ocorre que, em consonância com o 

entendimento albergado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pautado nos princípios da Celeridade e da Economia Processual, 

franqueia-se ao Magistrado a possiblidade de impor ao réu o custeio 

prévio de tal encargo, mesmo quando requerido por ambas as partes. 

Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – 

HONORÁRIOS DO PERITO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA 

– PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA 

TAMBÉM PELA SEGURADORA - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a 

decisão nega seguimento monocrático a recurso interposto contra a 

decisão que, considerando a celeridade e a economia processual, e no 

intuito de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, impõe à seguradora 

ré o ônus de arcar com os honorários periciais razoável e 

proporcionalmente arbitrados pelo juízo de origem, quando além de esta 

também ter requerido a produção de tal prova, a parte adversa é 

beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 01111143920158110000 

111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de 

Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/09/2015). (Grifamos). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT - PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA SEGURADORA - IML 

RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA CÍVEL - VÍTIMA 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO IMPROVIDO. O IML vem 

se recusando veementemente a quantificar as lesões, o que ocasiona o 

acúmulo de centenas de processos nos quais pende a produção de prova 

pericial. Portanto, inviável a determinação de perícia no IML, porque 

ocorreria a obstrução processual, e ambas as partes seriam prejudicadas 

com a demora no julgamento da ação em virtude da inércia do órgão 

pericial. Considerando a celeridade e a economia processual, e no intuito 

de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, deve-se manter o 

pagamento da perícia sob a obrigação da Seguradora, quando a vítima é 

beneficiária da justiça gratuita . (TJMT - RAI nº 6431/2011, Relatora: Desa. 

Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível, DJ 20/04/2011). (Grifamos). 

Assim, tendo em vista que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, bem como que inexistem outras questões instrumentais a 

serem apreciadas, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido 

da lide a incapacidade laboral/percentual de invalidez da requerente. 

Defiro a realização de perícia postulada pelas partes e, para tanto, nomeio 

o médico KAYKI CIPRIANO MARCHESINI, com endereço na Rua Otávio 

Pitaluga, 2367, Jardim Guanabara, CEP 78710-173, Rondonópolis/MT, tel.: 

(66) 3026-1810, independentemente de compromisso. Considerando a 

natureza da perícia e complexidade fática da demanda, arbitro honorários 

periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), intimando-se a 

requerida para depositá-los, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

feito possa prosseguir, o que faço em consonância com o entendimento 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intimem-se as partes 

para indicar assistente técnico e a parte autora para apresentar quesitos, 

em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III). O expert deverá indicar a 

data, hora e local para a realização da perícia, devendo, ainda, apresentar 

o laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimados da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º). O 

causídico deverá diligenciar o comparecimento do (a) autor (a) à perícia, 

em prol da celeridade processual. Com a entrega do laudo, manifestem-se 

as partes no prazo legal. Após, conclusos para deliberação. Intime-se. 

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

DE DIREITO [1] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades 

da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004521-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE MARQUES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004521-81.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: JOICE MARQUES 

PEREIRA Vistos, etc. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o credor a 

inadimplência contratual da parte requerida, frisando que esta firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

reclama a parte autora o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial veio o demonstrativo do débito (ID. 30260930) e o 

instrumento de notificação (ID. 30260920) - devidamente enviado ao 

endereço do requerido, que se mudou -, para efeitos de constituição em 

mora da parte devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela 

parte Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do 

STJ prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 
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inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001866-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001866-10.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDILSON MARTINS REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

EDILSON MARTINS manejou a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DPVAT, alegando que sofreu fratura em membro superior 

(punho), no dia 06/12/2017, em virtude de acidente 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$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), sem 

prejuízo das verbas de sucumbência. Audiência conciliatória resultou 

infrutífera, tendo sido o autor, na oportunidade, submetido à perícia (ID. 

12866365). Contestação pela requerida no ID. 12987659, alegando a 

requerida, preliminarmente, a ausência de pedido administrativo prévio e 

necessidade de o requerido apresentar comprovante de residência em 

nome próprio, e, no Mérito, aduziu o Boletim de Ocorrência como meio de 

prova precário, a inexistência de prova de invalidez, impugnou os 

documentos do autor, bem como pugnou, ao final, pela improcedência da 

demanda, acostando documentos. Impugnação no ID. 13981581, refutando 

os argumentos apresentados na Contestação. Intimados a 

manifestarem-se acerca da produção de provas, a requerida postulou 

pela necessidade de instrução (ID. 16311750), ao passo que o autor 

requereu prova pericial e depoimento testemunhal (ID. 16424718). 

Emendou a inicial o autor para carrear comprovante de requerimento 

administrativo (ID. 22376199). É o relatório. Fundamento e DECIDO. De 

proêmio, registro que entendo não haver necessidade de produção 

probatória no caso em testilha, considerando que os elementos de 

convicção reunidos na contenda se mostram suficientes para sua 

apreciação final, o que permite, desde logo, o julgamento antecipado da 

lide, na forma preconizada no artigo 330, inciso I, do CPC, de modo que 

INDEFIRO os pleitos de ID. 16311750 e 16424718. A preliminar de ausência 

de interesse de agir ante a falta de pedido administrativo prévio não 

merece guarida, vez que restou suprida pela emenda de ID. 22376199. 

Aliás, mesmo que assim não fosse, tem-se 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. 5. A pretensão para recebimento da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos. 6. A 

prescrição da pretensão de recebimento do seguro DPVAT deve ser 

contada a partir da data em que a vítima tem ciência inequívoca da 

invalidez definitiva e decorrente do acidente automobilístico. 7. Exceto nos 

casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a 

presunção de ciência. 8. Se a invalidez não era notória e se as provas 

dos autos não demonstram que o segurado tinha ciência dela antes da 

realização da perícia judicial, em 29 de junho de 2016, esta data deve ser 

considerada como marco inicial da prescrição. 9. Tendo a ação sido 

ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos, deve ser afastada a 

alegação de prescrição. 10. A atualização monetária nas indenizações por 

morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, deve incidir a partir a 

data do evento danoso, conforme tese fixada pelo c. STJ em julgamento 

de recurso repetitivo. 11. A alteração, de ofício, do termo inicial da 

correção monetária não configura reformatio in pejus. (TJMG. AC 

1.0145.15.01127-9/001. Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da 

Costa. Data de Julgamento: 12/09/2019. Data da publicação da súmula: 

20/09/2019). (Grifamos). Forte na lição jurisprudencial epigrafada, REPILO 

a preliminar em comento. No que tange à falta de documento essencial 

para fixação do foro, cumpre salientar que a competência do foro para 

processar e julgar ações cuja discussão decorre de acidente de trânsito é 

estabelecida conforme a regra o art. 53, V, do CPC, que, por sua vez, 

faculta ao autor a possibilidade de escolha do foro que pretende promover 

a ação, entre as alternativas do seu domicílio ou do local do fato. A 

recentíssima Súmula 540 do STJ, por sua vez, acrescentou que "Na ação 

de cobrança do seguro DPVAT, constitui faculdade do autor escolher 

entre os foros do seu domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio 

do réu". O verbete sumular em análise é fruto de um largo conjunto de 

decisões do STJ, sendo a mais relevante delas - e que impulsionou, de 

uma vez por todas, a edição da Súmula - aquela tomada sob o rito dos 

recursos especiais repetitivos (CPC, art. 1036), no REsp 1357813, assim 

ementado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO 

DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. 

ACIDENTE DE VEÍCULOS. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS 

CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - 

DPVAT. DEMANDA DE NATUREZA PESSOAL. FACULDADE DO AUTOR NA 

ESCOLHA DO FORO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FORO DO 

DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 94, CAPUT, DO CPC. LOCAL DO ACIDENTE OU 

DE SEU DOMICÍLIO. ART. 100, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Para fins 

do art. 543-C do CPC: Em ação de cobrança objetivando indenização 

decorrente de Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por 

Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT, constitui faculdade do 
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autor escolher entre os seguintes foros para ajuizamento da ação: o do 

local do acidente ou o do seu domicílio (parágrafo único do art. 100 do 

Código de Processo Civil); bem como, ainda, o do domicílio do réu (art. 94 

do mesmo Diploma). O que importa frisar, acima de tudo, é que se trata de 

competência concorrente, ficando a escolha a cargo da parte autora, em 

verdadeiro forum shopping. Mesmo que o autor não tenha logrado êxito em 

comprovar a vinculação com o titular do comprovante de residência 

acostado, cumpre ressaltar que os demais documentos públicos 

constantes nos autos, principalmente o Boletim de Acidente de Trânsito de 

ID. 12308479, atestam a residência do autor nesta Comarca de 

Rondonópolis-MT, seu foro de domicílio, motivo pelo qual a REJEITO. 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 06/12/2017, que resultou em lesão no punho do autor, 

restou evidenciado nos autos pelos documentos de acostados e, 

principalmente, pelo Boletim de Acidente de Trânsito de ID. 12308479, 

assim como as aduzidas despesas médicas oriundas do sinistro (ID. 

123082523). Ademais, devemos observar a Lei nº 6.194/74, que dispõe 

sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, em seu art. 3º, que estabelece os danos 

pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, senão vejamos: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). I - R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) III - até R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso 

de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)” (ressaltamos) § 1o 

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). I - quando se tratar 

de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional 

será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou 

corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao 

valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor 

máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). II - quando 

se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). Neste contexto, calha registrar que em situações como a analisada 

nos autos a jurisprudência tem assim se manifestado: COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO 

SOB A ÉGIDE DA LEI N. 11.945/2009. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

DEBILIDADE PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA QUE 

DEVE SER ARBITRADA EM VALOR PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO 

DANO, NA CONFORMIDADE DOS CRITÉRIOS CONSTANTES NO § 1º DO 

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 ao punho esquerdo do autor, o montante 

indenizável é o referente a 75% (grau de lesão apurado em perícia) de 

25% (percentual previsto para lesão no punho) do valor máximo de R$ 

13.500,00, indenizável pela nº Lei 6.194/74, ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil, 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Depreende-se, 

ainda, que o comprovante de despesas médicas no valor de R$ 222,00 

(duzentos e vinte e dois reais) acostado ao ID. 12308523 – Pág. 4, guarda 

correspondência com a receita médica encartada na Pág. 5 do mesmo ID. 

Logo, o pleito autoral de restituição quanto às despesas médicas procede 

quanto ao montante especificado na inicial. Acerca das despesas 

médicas, tem-se: DPVAT. COBRANÇA. DESPESAS DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA E SUPLRES. 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 
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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). Sendo assim, 

o montante total devido pela requerida ao autor é de R$ 2.753,25 (dois mil, 

setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco 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 envolvem veículos agrícolas 

passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT. III. 

Não labora ex officio, ultra petita ou em infringência ao princípio da ne 

reformatio in pejus o acórdão que, nas instâncias ordinárias, disciplina a 

incidência dos juros moratórios e da correção monetária, 

independentemente de pedido específico das partes. IV. "Incide correção 

monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo" - 

Súmula n. 43/STJ. V. No caso de ilícito contratual, situação do DPVAT, os 

juros de mora são devidos a contar da citação. VI. Recurso especial 

conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ. REsp 

nº 665282, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de 

Julgamento: 20/11/2008, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

15/12/2008). (destacamos) Diante do exposto e considerando o que mais 

dos autos consta, 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 total de R$ 2.753,25 (dois mil, 

setecentos e cinquenta e três reais e vinte e cinco 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 30% (trinta por cento) para a parte autora e 

70% (setenta 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005570-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005570-31.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCOS ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME 

REU: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A Vistos etc. 

MARCOS ROBERTO SOUZA DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME, pessoa jurídica 

de direito privado, ajuizou a presente AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de 

ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, ambos qualificados e 

representados nos autos. Alega o autor, em suma, que as partes 

celebraram Contrato de Empreitada, tendo por objeto a prestação de 

serviços de mão de obra em construção civil, nesta cidade e Comarca. 

Aduz que a ela, parte autora, incumbiria a realização de obras, com o que 

cumpriu, ao passo que a requerida, embora coubesse o pagamento 

referente a medição e a caução, procedeu com o pagamento apenas da 

primeira, descumprindo cláusulas contratuais. Sustenta que, a título de 

caução, pactuou-se a porcentagem de 10% (dez por cento) sobre o valor 

medido, sendo a autora, então, sua credora no montante de R$ 21.467,86 

(vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis 

centavos), materializado no Contrato em tela. Diante do exposto, requer a 

citação da ré para efetuar o pagamento da importância atualizada no 

prazo legal ou oferecer embargos, sem prejuízo das custas processuais e 

verbas sucumbenciais. Com a inicial vieram documentos. Em decisão 

interlocutória, foi determinada a citação da requerida para o pagamento no 

prazo legal, ou oferecer embargos. A requerida foi regularmente citada, 

ofertou Embargos Monitórios (ID. 15053675), alegando, em linhas gerais, 

que a autora quem não se dispôs a receber o montante ofertado, 

tratando-se o pedido de verdadeira intenção de enriquecimento sem 

causa, manifestando interesse em transacionar e pugnando pela 

improcedência dos pedidos. O requerente impugnou os embargos 

monitórios (ID. 15488734), combatendo pontualmente os argumentos 

defensivos e requerendo a sua rejeição. Postulou o autor pelo julgamento 

antecipado da lide (ID. 16371204), ao passo que a requerida quedou-se 

inerte. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A matéria sub judice envolve 

questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, 

com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção 

de provas. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos ensina: 

“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). Em análise aos documentos encartados aos autos, entendo que 

razão assiste à autora. Da análise dos autos, observo a relação jurídica 

de prestação de serviços entre a autora e a ré, conforme se depreende 

da cópia do contrato celebrado entre as partes juntada no ID. 14240234. A 

ré não trouxe elementos de prova que retirem a validade dos documentos 

juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento 

hábil, a existência e inexigibilidade da dívida ou, ainda, a inexistência da 

relação jurídica aludida na peça inaugural. Assim, se mostram 

incontroversas a existência e a validade do negócio jurídico celebrado 

entre as partes. Dito isto, tem-se que, em sede de Embargos Monitórios, 

muito embora a requerida tenha alegado que a requerente pleiteia quantia 

superior à devida, limitou-se a anexar extrato credor (ID. 15053709), 

indicando o montante que entende correto, sem, no entanto, 

pormenorizá-lo e, principalmente, demonstrar, de modo fundamentado, as 

eventuais irregularidades no cálculo apresentado pela autora. Aliás, o 

cerne defensivo apresentado pela ré cingiu-se à suposta negação da 

autora em receber o valor que ela, ré, entendia correto, o que, todavia, 

não restou suficientemente demonstrado, dando conta da veracidade das 

alegações apresentadas pela autora. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPREITADA. ÔNUS DA 

PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a execução dos serviços, 

incumbe ao contratante efetuar o pagamento pactuado para a empreiteira. 

2. Inexistindo sua participação no surgimento de imperfeições posteriores 

à obra, a empreiteira não pode ser condenada a ressarcir o proprietário do 

imóvel pela contratação de uma empresa para realização de correções. 3. 

Incumbe ao devedor apresentar a quitação de seu débito, ainda que 

parcial, assim como qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do credor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20170110096587 DF 

0003142-47.2017.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de 

Julgamento: 01/03/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 05/03/2018 . Pág.: 615/623). (Grifamos). É, ainda, o entendimento: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. 
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NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO. 

NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O 

DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. 

ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 

SENTENÇA MANTIDA. I. Não merece amparo a alegação de nulidade da 

citação, pois ainda que não seja do réu/apelante a assinatura no aviso de 

recebimento, resta demonstrado que teve inequívoco conhecimento da 

demanda ajuizada contra si, tanto que apresentou tempestivamente 

embargos monitórios. II. O reconhecimento da nulidade de atos 

processuais exige efetiva demonstração de prejuízo, situação não 

divisada nos autos. III. Tratando-se de embargos à ação monitória por 

excesso de cobrança, não basta a indicação de cobrança de juros ilegais, 

devendo ser demonstradas, de forma fundamentada, as irregularidades 

do cálculo apresentado pela parte autora, sendo que, no caso, não foi 

acostado aos autos planilha de cálculo demonstrativa deste, muito menos, 

indicado o valor correto do débito. IV. As alegações genéricas de 

abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são 

elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha 

de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos 

monitórios, autoriza a rejeição destes, de plano, nos termos do art. 702, do 

CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. (TJ-GO – Apelação (CPC): 

00687816920168090040, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de 

Julgamento: 15/04/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

15/04/2019). (Grifamos). AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS - EXCESSO DE 

EXECUÇÃO - DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA 

DÍVIDA - REJEIÇÃO. Ao embargante que alega excesso de execução, é 

indispensável apontar, na petição de embargos monitórios, a parcela 

incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos 

cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar dos embargos monitórios, 

não se admitindo emenda à inicial. Certificado que os embargos monitórios 

tratam tão somente de excesso de execução, pelo combate direto e único 

aos encargos financeiros, e estão desprovidos de declaração da quantia 

entendida correta, bem como de demonstrativo discriminado e atualizado 

da dívida, a rejeição operada dos embargos monitórios não desafia 

desconstituição, porquanto procedimento amparado pela norma do § 3º do 

art. 702 do CPC.(TJ-MG - AC: 10517170008851001 MG, Relator: Octávio 

de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/08/2019, Data 

de Publicação: 27/08/2019). (Grifamos). APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS 

JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. MATÉRIA 

REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO 

DO VALOR CORRETO E DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO 

DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. Preliminar de ilegitimidade 

passiva afastada. Não há falar em benefício de ordem quando os fiadores 

expressamente assumem no contrato o pagamento da dívida juntamente 

com a pessoa jurídica afiançada. Consoante a inteligência do art. 702, § 2º 

e § 3º, do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à 

devida, necessária a indicação do valor correto do débito, além da 

apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob 

pena de rejeição liminar dos embargos ou não conhecimento da matéria 

atinente ao excesso. No caso, os embargantes deixaram de anexar aos 

autos a memória discriminada da dívida, deixando de demonstrar, ainda 

que minimamente, a exorbitância do valor exigido pela parte autora. 

Mantida, assim, a sentença que rejeitou os embargos com base no art. 

702, § 3º, do CPC. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 

70080942287 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 

10/04/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 18/04/2019). (Grifamos). In casu, a autora carreou o contrato 

entabulado (ID. 14240234) com o respectivo demonstrativo de débito (ID. 

14240242), em obediência ao art. 700, § 2º, do CPC, na qual se encontra 

registrado o indexador utilizado sobre o débito. Nesta toada, não se 

vislumbra necessidade de maiores observações para resolução da 

demanda, tendo em vista que: “A ação monitória tem a natureza de 

processo cognitivo e a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, 

sendo facultada a sua utilização, em nosso sistema, ao credor que 

possuir prova escrita do débito, sem força de título executivo, nos termos 

do art. 1.102ª, CPC” (RSTJ 120/393: 4ª Turma). Neste sentido, o magistério 

de ERNANE FIDELIS: “O documento escrito mais comum do título monitório 

é o que vem assinado pelo próprio devedor, não importa qual seja a forma, 

a exemplo dos contratos, das declarações unilaterais com informação ou 

não da causa da obrigação, das missivas ou dos meros bilhetes. A lei e, 

às vezes, o próprio teor das disposições contratuais faz presumir que 

certas formas escritas, embora não contendo assinatura do devedor, 

revelem certeza e liquidez processuais da obrigação. A duplicata mercantil 

sem aceite só tem executividade quando há prova do contrato e do 

recebimento da mercadoria, mas, na pressuposição de que ela nunca se 

expede sem que haja negócio comercial, sua emissão faz considerar-se a 

existência da dívida em dado momento, embora falte ao título à 

executividade”. (Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro, pág. 41, ed. 

1996). Portanto, dispõe o artigo 700, do Código de Processo Civil que "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;...", concluindo-se 

daí que constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova 

escrita, sem eficácia de título executivo, em que contenha valor certo e 

determinado. Com essas considerações, reconheço a regularidade da 

cobrança da dívida discriminada, no valor de R$ 21.467,86 (vinte um mil, 

quatrocentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos), relativo à 

caução 10% (dez por cento) sobre o valor medido, nos termos da 

Cláusula 4ª, § 2º, do Contrato de Empreitada entabulado. Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, REJEITO os embargos opostos ao 

mandado monitório, e, com fundamento no artigo 702, § 8°, do CPC, 

constituo, de pleno direito, o título executivo judicial, com a consequente 

obrigação da devedora em pagar à credora o valor descrito na exordial, 

corrigido monetariamente, com base no INPC, a partir da atualização da 

dívida encartada nos autos, e acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação. Condeno a parte embargante ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. O credor 

deve apresentar memória discriminada e atualizada do cálculo, 

respeitando-se os termos da presente Sentença, consoante dispõe o art. 

509 §2º, do CPC. Após, prossiga-se a presente ação, em forma de feito 

executivo (§ 8º. do art. 702, do NCPC). P. I. C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007604-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANTA PAULINA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANE MOREIRA LIBANO OAB - MT22967/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCG TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1007604-76.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: TRANSPORTES BOTUVERA LTDA, SANTA PAULINA 

TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA - EPP REQUERIDO: FCG 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO proposta por 

SANTA PAULINA TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA e 

TRANSPORTES BOTUVERÁ LTDA em face de FCG TRANSPORTES 

LTDA-ME, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial. Aduzem os 

autores que, em 29/01/2015, a primeira requerente SANTA PAULINA 

TRANSPORTADORA E LOGÍSTICA LTDA firmou contrato particular de 

Compra e Venda de Veículo com a requerida FCG TRANSPORTES 

LTDA-ME, no valor de R$ 236.400,00 (duzentos e trinta e seis mil e 

quatrocentos reais), tendo sido estabelecido que o veículo, um caminhão 

SCANIA R114, MODELO 380 A4X2, PLACA NJF 9080, CHASSI 

9BSR4X2A083616210, REVAVAM 00939657503, seria transferido com 

reserva e domínio à segunda requerente, TRANSPORTES BOTUVERÁ 

LTDA (pertencente ao mesmo grupo econômico da primeira). Narram que a 

requerida deixou de adimplir as parcelas pactuadas, gerando um débito de 

R$ 195.283,61 (cento e noventa e cinco mil, duzentos e oitenta e três reais 

e sessenta e um centavo), constituindo-se em mora por meio de Protesto 

realizado junto ao 4º Tabelionato de Notas e Títulos desta Comarca (ID. 

15981247). Com a presente, objetivaram os requerentes fosse concedida 

liminar para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, além da condenação das custas processuais 

e honorários advocatícios. Instruíram a inicial com documentos. Em 

decisão interlocutória de ID. 17577273, DEFERIU-SE a liminar pleiteada, 
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sendo o bem apreendido na cidade e Comarca de Primavera do Leste-MT 

e depositado nas mãos de representante legal da parte autora (ID. 

22633388). Devidamente citada, a requerida deixou transcorrer in albis o 

prazo assinalado para defesa (ID. 24244088). Pugnou a parte autora pelo 

julgamento antecipado da lide (ID. 25321513), ao passo que a requerida 

quedou-se inerte. Era o que tinha a relatar. Fundamento e DECIDO. A 

matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, inciso I, do CPC, 

posto que desnecessária a produção de provas. "Presentes as condições 

que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não 

mera faculdade, assim procede” (STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo). O julgamento imediato da lide tem cabimento e é 

oportuno, porque, além de a causa envolver tema preponderantemente de 

direito, reconheço que a prova documental, sobretudo quanto aos 

aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca 

de todos os aspectos do litígio, justificando, portanto, a apreciação 

imediata do pedido, sendo inteiramente dispensável, maior dilação 

probatória para coleta de novos elementos de convicção. Segundo leciona 

Humberto Theodoro Júnior a respeito da matéria: "Diante da revelia, 

torna-se desnecessária, portanto, a prova dos fatos em que se baseou o 

pedido de modo a permitir o julgamento antecipado da lide, 

dispensando-se, desde logo, a audiência de instrução e julgamento (art. 

333, II)." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Forense, 41ª edição, 

p. 367). O cotejo dos autos revela que a requerida foi regularmente citada, 

mas permaneceu silente no prazo assinalado para defesa (ID. 24244088), 

incorrendo em revelia, de modo a ensejar presunção juris tantum de 

veracidade dos fatos articulados na petição inicial, a rigor do art. 344, do 

CPC. No particular, confira-se a jurisprudência: “Salvo se o contrário 

resultar da convicção do juiz”, como esclarece a LJE 20. “Se o réu não 

contestar a ação, devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor. Todavia, o juiz, apreciando as provas dos autos, poderá mitigar 

a aplicação do artigo 319 do Cod. de Proc., julgando a causa de acordo 

com o seu livre convencimento” (RF 293/244). “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor em face da revelia do réu é 

relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, de 

acordo com o princípio do livre convencimento do juiz” (STJ-4ªT., RSTJ 

100/183). A revelia do réu, como se sabe, implica na presunção de 

veracidade dos fatos alegados pelo autor na inicial. Não obstante não ter 

ela o condão de acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, 

pois não afasta do Magistrado o poder de conhecer das questões de 

direito, observo que, neste caso específico, as provas contidas nos autos 

não são capazes de derrubar a presunção que favorece o requerente 

quanto aos fatos por ele alegados. "Os fatos" é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito" (RTFR 159/73). Conforme analisado 

acima, a requerida tornou-se revel, e, muito embora exista contra a mesma 

a presunção de veracidade dos fatos não contestados, trata-se de 

presunção relativa, que somente poderá ser derrubada quando, pelo 

conjunto probatório, resultar a comprovação de prova contrária ao fato 

narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no presente caso. Neste 

contexto, sopesada a postulação das autoras, não se tem por 

desnecessária a instrução processual, entretanto, a ré, mesmo 

devidamente citada, restou silente, devendo o feito ser apreciado 

consoante a prova pré-constituída constante nos autos, retratada na 

documentação que instruiu a inicial e somada à conduta indiferente da 

requerida. Pois bem, em contemplação aos documentos apresentados com 

a exordial, observa-se que as autoras exauriram a contento seu encargo 

probatório, visto que, por meio do contrato acostado (ID. 15221004), as 

partes efetivamente celebraram negócio jurídico em que se estabeleceu a 

venda com reserva de domínio do veículo descrito na inicial. Ademais, 

contata-se que a requerida tornou-se inadimplente, conforme 

documentação acostada, principalmente o instrumento de Protesto 

acostado no ID. 15981247, constituindo-se em mora, a teor do 525, do 

CC[1]. E, nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. RESERVA DE DOMÍNIO. AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM 

CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. COMPROVAÇÃO DA MORA 

ATRAVÉS DE PROTESTO DE TÍTULO. Tratando-se de contrato de compra 

e venda com reserva de domínio, e comprovada a mora do devedor por 

meio do protesto do título, possível a ação de busca e apreensão. 

Aplicação do disposto no artigo 1071 do Código de Processo Civil. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70058443383 RS, Relator: 

Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 03/07/2014, Décima 

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

08/07/2014). (Grifamos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE 

DOMÍNIO. NOTIFICAÇAO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. MORA 

CARACTERIZADA. O credor tem o direito de reaver o bem objeto de 

contrato com reserva de domínio, uma vez caracterizada a mora do 

devedor. Restando demonstrada a regular constituição do devedor em 

mora mediante protesto do título, nos termos do art. 525 do Código Civil, é 

cabível a liminar de reintegração de posse. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70080223399 RS, Relator: André Luiz Planella 

Villarinho, Data de Julgamento: 28/03/2019, Décima Terceira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/04/2019). (Grifamos). 

Diante do arcabouço probatório, tenho como indiscutível a existência da 

relação jurídica entre as partes e o inadimplemento da requerida, sendo 

consequentemente procedente o pleito autoral. Processualmente, 

realizaram as autoras o que lhes competia, ajuizaram sua pretensão, 

instruindo-a e postularam a citação da ré. Esta, advertido das 

consequências da falta de defesa, assumiu o risco e nada arguiu em seu 

favor, referendando com isso, nos moldes da lei processual (CPC – art. 

344), a veracidade dos fatos contra si articulados, até porque não 

questionou o débito anunciado na inicial. Pontue-se que, a teor do art. 526, 

do CPC, “verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover 

contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e 

vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da 

coisa vendida”, opção esta a adotada pelas autoras. Ressalte-se, ainda, 

que, conforme art. 527, do CPC, “Na segunda hipótese do artigo 

antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o 

necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o 

mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao 

comprador; e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei 

processual.” Como se nota, o Código Civilista impõe, expressamente, que, 

optando o vendedor por recuperar a posse da coisa vendida compete a 

ele reter o que for necessário para compensar a depreciação da coisa e 

despesas contratuais, devolvendo o excedente ao comprador. Logo, muito 

embora as autoras tenham ajuizado a presente demanda pleiteando 

apenas a consolidação da propriedade e posse do bem a seu favor, são 

elas obrigadas a devolver o valor excedente ao que tem direito, a fim de 

se evitar o enriquecimento sem causa. É que a retomada do bem 

caracteriza a própria rescisão do negócio jurídico entabulado, de modo 

não podem elas, pura e simultaneamente, reter o valor pago e a coisa 

vendida. Nesse sentido: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de 

compra e venda com reserva de domínio. Revelia. Vendedor que optou 

pela retomada do bem e, por isso, fica obrigado a devolver as parcelas 

pagas, na forma do art. 527 do CC, independentemente de pedido 

expresso nesse sentido. Obrigação que decorre da lei. Desconto da 

depreciação da coisa, que deve ser apurado em liquidação. Recurso 

provido em parte. (TJ-SP - AC: 10063899320158260604 SP 

1006389-93.2015.8.26.0604, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 

12/07/2012, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

27/03/2019). (Grifamos). AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de 

compra e venda com reserva de domínio. Revelia. Vendedor que optou 

pela retomada do bem e, por isso, fica obrigado a devolver as parcelas 

pagas, na forma do art. 527 do CC, independentemente de pedido 

expresso nesse sentido. Obrigação que decorre da lei. Desconto da 

depreciação da coisa, que deve ser apurado em liquidação. Recurso 

provido em parte. (TJ-SP - AC: 10063899320158260604 SP 

1006389-93.2015.8.26.0604, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 

12/07/2012, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

27/03/2019). (Grifamos). Apelação cível. Compra e venda com reserva de 

domínio. Ação de reintegração de posse com pedido liminar. Resultado de 

procedência . Comprovação da mora via protesto dos títulos - artigo 1.071, 

"caput", do Código de Processo Civil/1973, em combinação com o artigo 

525 do Código Civil. Devolução da parcela paga - artigo 1.073, § 3º, da 

legislação processual/15, ao lado do artigo 527 da Lei substantiva Civil. 

Apuração de eventual saldo em prol da devedora reservada à fase de 

liquidação . Sentença mantida. Recurso improvido, com determinação. 

(TJSP; Apelação Cível 0005104-44.2012.8.26.0198; Rel. Tercio Pires; 27ª 

Câmara de Direito Privado; j. 18/10/2016). (Grifamos). Portanto, faculta-se 

às autoras o abatimento do montante a ser devolvida a eventual 

depreciação da coisa, o que poderá ser apurado em fase de liquidação, 

como patente: BEM MÓVEL - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM 

RESERVA DE DOMÍNIO AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 52 de 352



REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Mora incontroversa. Devolução de valores 

Possibilidade, em tese, - Artigo 527 do CC Necessidade de avaliação do 

bem Possibilidade de realização em fase de liquidação. Efetividade, 

celeridade e razoável duração do processo. Ação procedente. Recurso 

parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1021255-22.2016.8.26.0071; 

Rel. Melo Bueno; 35ª Câmara de Direito Privado; j. 07/01/2019). (Grifamos). 

Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência, 

RESOLVO O MÉRITO com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, 

consolidando nas mãos da requerente TRANSPORTES BOTUVERÁ LTDA 

o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial. Pelos mesmos 

fundamentos, tratando-se de obrigação legal, DETERMINO que as autoras 

procedam com a devolução à requerida das parcelas pagas, 

facultando-lhes o abatimento do montante a ser devolvido a eventual 

depreciação da coisa, o que deverá ser apurado em fase de liquidação. 

CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), sobre 

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

Processo Civil. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo 

requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 525. O vendedor somente 

poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o 

comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial.

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007124-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCALZILLI.FMV ADVOGADOS & ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT OAB - RS68625 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MULLER - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEYSSON FERREIRA ALMEIDA OAB - MT23500-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO 

DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE 

GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE 

WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009227-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. W. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. S. (REQUERIDO)

A. C. C. L. -. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA OAB - SP255539 (ADVOGADO(A))

JOAO BENETTI JUNIOR OAB - SP190966 (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS DOS SANTOS OAB - SP283059 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DAS CONTESTAÇÕES, PETIÇÕES E DOCUMENTOS, NO PRAZO 

LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004167-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARILUCIA SANTIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004167-56.2020.8.11.00003 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, 13 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004217-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004217-82.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente 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, 

13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004238-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER ALVES BELISARIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLACY G L GARCIA & CIA LTDA - EPP (REU)

TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004238-58.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 
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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, 

13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004315-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEI CABRAL MACHADO (EXEQUENTE)

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:

CLAUDIOMAR PEREIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004315-67.2020.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

informa sua profissão como sendo empresário e pleiteia a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e 

da sua família. A gratuidade da justiça antes era matéria regulamentada 

pela Lei 1.060/50, contudo, o artigo 1.072, III, do Código de Processo Civil 

de 2015, revogou parcialmente esta lei, conforme disciplina os artigos 98 a 

102. Dispõe o art. 98, caput, do CPC: “A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

a gratuidade da justiça”. A esse respeito, o CPC, ao regulamentar o 

instituto da gratuidade da justiça, consolida entendimentos firmados nos 

tribunais pátrios e cria novos instrumentos que passam a reger o direito 

fundamental da justiça gratuita. O § 1º, do artigo 98, do CPC, disciplina que 

a Justiça Gratuita compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os 

selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, 

dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à 

testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário 

integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização 

de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados 

essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração 

do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 

português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com 

a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da 

execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de 

recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 

processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX 

- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido. A Constituição Federal, no art. 5º, 

LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, a assistência 

jurídica na forma integral e gratuita aos que efetivamente comprovarem 

insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira 

não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário. Isto porque a 

simples apresentação de declaração de hipossuficiência financeira não 

reflete a verdadeira situação econômica da parte, sendo necessário que 

traga elementos que demonstrem que o pagamento das despesas 

processuais resultará em prejuízo ao seu sustento e de sua família. Nesse 

sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO 

DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência 

judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso 

ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da gratuidade 

é medida que se impõe. (N.U 0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 13645/2017, 

DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019). Dessa forma, determino que o requerente comprove o estado 

de sua miserabilidade financeira, juntando aos autos cópia de suas três 

últimas declarações de imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004318-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO CASARIN (DEPRECADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1004318-22.2020.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004337-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004337-28.2020.8.11.0003 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, 

13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004368-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1004368-48.2020.8.11.0003 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, 

13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004377-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISPRALOG - PRODUTOS ALIMENTICIOS E LOGISTICA LTDA. - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAMONA AREVALO SILVA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Carta Precatória nº 1004377-10.2020.8.11.0003 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, 

13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1004381-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON MACIEL CAMPOS COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004381-47.2020.8.11.0003 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, 

13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004382-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA DE ALBUQUERQUE XAVIER QUARANTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL NUNES DE ASSIS (TESTEMUNHA)

EDFRANCO SILVA NUNES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1004382-32.2020.8.11.0003 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, 

13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004386-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERMELITA TEIXEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RICARDO ANDERSON DE SOUZA OAB - 007.065.751-30 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004386-69.2020.8.11.0003 Vistos etc. Analisando 

os autos, observa-se que o feito foi distribuído perante a Justiça Federal 

desta Comarca, a qual declinou da competência em relação a ré 

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA FARIAS - EIRELI. Intime a requerente para 

comprovar a alegada hipossuficiência, juntando aos autos, cópia da CTPS, 

declaração de imposto de renda ou comprovante de rendimentos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004436-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004436-95.2020.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do feito para 

cumprimento de sentença. Intime a requerida por edital, 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 dos artigos 513, §2º, IV e 523, §1º, do CPC. Havendo o 

decurso do prazo sem o pagamento do débito, atualize-o com a incidência 

da multa e dos honorários acima fixados e expeça mandado de penhora e 

avalição de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito. 

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, a devedora apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime a devedora, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-a, 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, 13 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004087-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEBER DURAN CARDOSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004087-92.2020.8.11.0003 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, 13 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004152-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO SOARES TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004152-87.2020.8.11.0003 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, 

13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004214-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

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

MARIZETE BEZERRA DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004214-30.2020.8.11.0003 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, 

13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002800-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

ALTAMIR PEREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

.Processo nº 1002800-02.2017.8.11.0003. Vistos etc. O exequente requer 

o arresto on line, em conta corrente dos executados. O credor limita-se em 

requerer, de forma genérica, o arresto 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 da parte devedora, de forma indevida, o sistema, 

automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e 

qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada a parte 

executada; 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/garantia 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 o bloqueio/arresto em todas as contas 

existentes em nome dos devedores o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de execução. 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 arresto on line para bloqueio 

de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Num. 23094513. Intime a 

parte credora para promover a citação dos executados, requerendo o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

05 de fevereiro de 2.020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004327-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILES DUARTE SWINERD SCHAFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004327-81.2020.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

autor, na pessoa do advogado regularmente constituído nos autos, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando 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, 13 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004349-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI MENDES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO NOGUEIRA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004349-42.2020.8.11.0003 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, 13 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004457-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERLEI CABRAL MACHADO (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:

OTAVIO NUNES FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004457-71.2020.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

informa sua profissão como sendo empresário e pleiteia a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e 

da sua família. A gratuidade da justiça antes era matéria regulamentada 

pela Lei 1.060/50, contudo, o artigo 1.072, III, do Código de Processo Civil 

de 2015, revogou parcialmente esta lei, conforme disciplina os artigos 98 a 

102. Dispõe o art. 98, caput, do CPC: “A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

a gratuidade da justiça”. A esse respeito, o CPC, ao regulamentar o 

instituto da gratuidade da justiça, consolida entendimentos firmados nos 

tribunais pátrios e cria novos instrumentos que passam a reger o direito 

fundamental da justiça gratuita. O § 1º, do artigo 98, do CPC, disciplina que 

a Justiça Gratuita compreende: I - as taxas ou as custas judiciais; II - os 

selos postais; III - as despesas com publicação na imprensa oficial, 

dispensando-se a publicação em outros meios; IV - a indenização devida à 
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testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário 

integral, como se em serviço estivesse; V - as despesas com a realização 

de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados 

essenciais; VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração 

do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em 

português de documento redigido em língua estrangeira; VII - o custo com 

a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da 

execução; VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de 

recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos 

processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório; IX 

- os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 

prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 

efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no 

qual o benefício tenha sido concedido. A Constituição Federal, no art. 5º, 

LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, a assistência 

jurídica na forma integral e gratuita aos que efetivamente comprovarem 

insuficiência de recursos, assegurando que a impossibilidade financeira 

não seja óbice ao direito de livre acesso ao Poder Judiciário. Isto porque a 

simples apresentação de declaração de hipossuficiência financeira não 

reflete a verdadeira situação econômica da parte, sendo necessário que 

traga elementos que demonstrem que o pagamento das despesas 

processuais resultará em prejuízo ao seu sustento e de sua família. Nesse 

sentido, é o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - DETERMINAÇÃO 

DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Consoante previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, 

da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A assistência 

judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso 

ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese. 

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da 

justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição 

de necessidade do beneficiário. Não demonstrado o estado de 

hipossuficiência econômica da parte a negativa do benefício da gratuidade 

é medida que se impõe. (N.U 0006910-38.2006.8.11.0006, Ap 13645/2017, 

DESA.HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/03/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019). Dessa forma, determino que o requerente comprove o estado 

de sua miserabilidade financeira, juntando aos autos cópia de suas três 

últimas declarações de imposto de renda, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003945-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FILIPE GUEDES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

 

Código Processo nº 1003945-59.2018.8.11.0003 Ação de Revisão de 

Contrato de Financiamento de Veículo com Pedido de Tutela Antecipada 

em Caráter Liminar Requerente: Luiz Filipe Guedes Lima Requerido: Banco 

Bradesco Financiamento S/A Vistos etc. LUIZ FILIPE GUEDES LIMA, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR contra BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, também qualificado no processo, visando obter a 

revisão de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva no contrato 

pactuado entre as partes. O autor aduz ter firmado com o requerido 

contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais), e com alguns encargos o valor total financiado foi de R$ 19.316,13 

(dezenove mil trezentos e dezesseis reais e treze centavos), para 

pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 727,81 

(setecentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos). Alega que o 

requerido inseriu no instrumento de contrato juros abusivos e ilegais, 

praticando usura e anatocismo, onerando-lhe excessivamente. Argui a 

aplicabilidade do CDC. Requer a revisão da avença. Juntou documentos. A 

instituição financeira apresentou contestação (Id. 13868402). Alega em 

preliminar a impugnação ao valor da causa. Em longas razões, sustenta a 

legalidade das cláusulas do contrato; ausência de onerosidade excessiva; 

do pagamento das taxas e serviços vez que previstos contratualmente. 

Requer a improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 

14259395). Intimadas as especificarem as provas que pretendem 

produzir, o requerido pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. O autor 

nada manifestou. Tentativa de conciliação sem êxito (Id. 1987681). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

Julgo o processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do 

pedido, eis que a questão de mérito prescinde da produção de provas, na 

forma do art. 355, I, do CPC. O requerido em preliminar, impugna o valor 

dado à causa. A lide tem por objeto a presente revisão de contrato de 

financiamento de veículo firmado entre as partes, cujo valor total segundo 

entendimento do demandante é de R$ 34.934,88 (trinta e quatro mil 

novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos). No caso em 

tela não há nenhum indício de que a estimativa feita pelo requerido seja o 

exato montante a ser revisto. Decorre daí que, nas ações ordinárias onde 

se discute a exigência de encargos exorbitantes, o valor da causa deve 

ser estipulado de acordo com o benefício que a parte busca com a tutela 

jurídica (art. 291, do CPC) e, não se conhecendo o real benefício, 

prevalece o valor de alçada atribuído pelo autor do pedido principal. 

Destarte, considerando que não há como se aquilatar, nesse primeiro 

momento, a repercussão econômica na pretensão do autor, prevalece a 

estimativa feita por ele e não o valor de pretendido pelo réu. Dessa forma 

rejeito a impugnação ofertada. O fim colimado na exordial cinge-se no 

pedido de revisão de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva no 

contrato pactuado entre as partes. O contrato firmado na espécie está 

albergado pelo CDC, figurando o requerido como fornecedor e o 

demandante como consumidor, nos termos do artigo 3º, do referido 

Diploma Legal. No presente caso, observa-se que o contrato reveste-se 

de verdadeiro pacto por adesão, no qual as cláusulas não resultam do 

livre entendimento das partes, o que possibilita a pretensa revisão, nos 

termos do artigo 5º, XXXII, da Carta Magna, que estabelece ao Estado o 

dever de promover a proteção efetiva ao consumidor, tratando-se de 

direito e garantia fundamental. Cumpre ao Poder Judiciário intervir nas 

relações contratuais, com fulcro no dispositivo acima mencionado e no 

artigo 6º, V, do CDC, quando se tornem excessivamente onerosas ao 

consumidor, resultando no agravamento substancial das obrigações 

assumidas contratualmente. Vale destacar que, por meio da referida 

revisão, não está a se negar validade ao pacta sunt servanda, mas 

apenas tornando relativo o referido princípio, face à boa-fé contratual, 

proporcionando a defesa do consumidor em caso de pactos abusivos, 

sem que isto enseje insegurança jurídica. É da jurisprudência: 

"EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA - CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA - ONEROSIDADE 

EXCESSIVA - EQUILÍBRIO CONTRATUAL - ANULAÇÃO - POSSIBILIDADE. 

As atividades desempenhadas pelos bancos e administradoras de cartão 

de crédito devem ser consideradas como inseridas no conceito de relação 

de consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC. O CDC encerra normas 

de ordem pública, que possuem incidência imediata. Verificado o teor 

abusivo de cláusula contratual em detrimento do consumidor, necessária a 

revisão pelo julgador, em busca do equilíbrio contratual. A cláusula 

contratual que autoriza a cobrança da comissão de permanência é 

claramente potestativa e deve ser anulada". TAMG, Ap. 449813-3, 9ª CC, 

Rel. Juiz Hélcio Valentim). A incidência do CDC, norma de ordem pública, 

torna relativa a aplicação do princípio pacta sunt servanda, sem, contudo, 

ofendê-lo. Ressalta-se que é necessária e imperativa a adequação de tal 

princípio aos novos tempos e à hodierna realidade das relações de 

consumo. Além disso, tratando-se de contratos firmados por instituição 

financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, pois inexiste a 

comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes. O autor busca 

a revisão dos juros cobrados pela instituição financeira; porém, no que 

tange à limitação dos juros pactuados, o Supremo Tribunal Federal já 
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decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação imediata do § 3º, do artigo 

192, da Constituição Federal, atribuindo a essa norma o caráter da não 

auto-aplicabilidade, por se tratar de disposição legal dependente de 

regulamentação em lei complementar. A edição da Emenda Constitucional 

20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º do artigo 192 da Carta 

da República. Dessa forma, a discussão sobre sua eficácia imediata 

perdeu significância. Destarte, partindo do princípio que o § 3º do artigo 

192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha reiteradamente 

decidido de forma diversa, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da 

aplicação do mencionado dispositivo de lei, não podendo, portanto, ser 

considerado nem mesmo para reger relações passadas, sob sua égide. 

Conclui-se daí que, ainda que árduos ao consumidor, prevalecem os juros 

contratados. Além do mais, não é possível a limitação da taxa de juros com 

base na Lei de Usura, visto que as disposições do Decreto 22.626/33 não 

são aplicáveis às operações de crédito efetuadas por instituições do 

Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o enunciado de Súmula 596, 

do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 596 – “As disposições do Decreto 

22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos 

cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, 

que integram o Sistema Financeiro Nacional.” Quanto à capitalização de 

juros, conquanto existam julgadores que admitam a possibilidade de 

capitalização, seja anual, semestral ou até mensal, entendo que essa 

prática é vedada de qualquer forma, à exceção daqueles títulos regidos 

por leis especiais, o que não é o caso. Com efeito, o contrato firmado 

entre as partes foi de adesão, não sendo regido por leis especiais que 

permitem a capitalização. Quanto ao tema da capitalização, importa 

consignar que o entendimento prevalecente no Superior Tribunal de 

Justiça era no sentido de que somente seria admitida em casos 

específicos (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), previstos em 

lei, conforme enunciado da Súmula 93. Todavia, com a edição da MP nº 

1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a Segunda 

Seção do Tribunal da Cidadania passou a admitir a capitalização mensal 

nos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, desde que 

houvesse previsão contratual expressa. Mas, no preciso caso em exame, 

não se visualiza a incidência da capitalização mensal de juros e, mesmo 

se houvesse a referida capitalização, considerando que o contrato 

firmado está abrangido pelas MP´s alhures mencionada, forçoso seria 

admitir a capitalização mensal. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – CONTRATO BANCÁRIO 

– CAPITALIAÇÃO MENSAL DOS JUROS – REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA 

– INCIDÊNCIA – SÚMULAS N.05 E 07 DO STJ – DECISÃO MANTIDA EM 

TODOS OS SEUS TERMOS – SUCMUBÊNCIA RECÍPROCA 

–DESPROVIMENTO. 1 – Esta Corte já firmou o entendimento de que, nos 

contratos firmados por instituições financeiras, posteriormente à edição da 

MP 1.923-17/2000, de 31/3/2000, é possível a incidência de capitalização 

mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Portanto, para sua 

cobrança, é necessário estar evidenciado que o contrato fora firmado 

após 31/3/2000 e que o referido encargo tenha sido expressamente 

pactuado. 2 – No caso, não restou demonstrada a previsão contratual 

acerca da capitalização. Ademais, se a instância ordinária não se 

manifestou sobre a existência do pacto, a verificação de tal aspecto nesta 

Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova dos termos do 

contrato. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Precedentes. 3 – Não há 

que se falar em redistribuição do ônus sucumbencial, tendo em vista que a 

decisão restou mantida em todos os seus termos. Irretocável a partilha 

fixada. 4 – Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no REsp 763503/RS, 

Rel. Min. Jorge Scartezzini). O demandante, por meio do pedido de revisão, 

rebela-se contra os encargos contratuais, dentre eles a capitalização 

mensal de juros, sendo certo que ele mesmo afirma na sua peça inicial que 

efetuou o pagamento de várias parcelas do contrato. Ora, clarividente 

esta que o requerente aceitou os encargos contratuais cobrados. Logo, 

sua atitude de se rebelar contra os encargos contratuais afronta o 

princípio do "non venire contra factum proprium". Valendo-se dos 

ensinamentos de Pontes de Miranda sobre o mencionado princípio, 

salientou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp nº 605.687/AM, j. 

em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273: "(...) nos termos de princípio invocável 

em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum 

proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em 

contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada 

objetivamente, de acordo com a lei' (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de 

direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64). " O principal efeito da 

aplicação desse princípio, no dizer de Paulo Mota Pinto, "será o da inibição 

do exercício de poderes jurídicos ou direitos, em contradição com o 

comportamento anterior" (aut. cit., em artigo sobre a proibição do 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium) no direito 

civil, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - Volume Comemorativo, 

pág 269 - 322. "Figuras Particulares da Boa Fé objetiva e venire contra 

factum proprium", Luciano de Camargo Penteado, Revista de Direito 

Privado, vol. 27, p. 262.) O entendimento sobre as matérias ventiladas, in 

casu, já se encontra pacificado na jurisprudência e Súmulas junto ao STJ 

e STF, conforme alhures mencionado. Em face dos argumentos acima 

expendidos, vê-se que a taxa de juros pré-fixada entre o mutuante e o 

mutuário é juridicamente perfeita, vez que as entidades financeiras não 

são subordinadas ao limite de juros especificado na Lei da Usura. Ainda 

que se admita inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional quanto 

ao patamar de juros aplicáveis às operações bancárias, na ausência 

desta, ao contrário do que alega a autora, não tem lugar a limitação 

constante da Lei de Usura. É que, conforme salientado, tal limitação não se 

aplica às instituições financeiras. Ademais, a taxa estipulada no contrato 

em comento encontra-se bastante razoável, própria dos financiamentos 

de bens de consumo, não se vislumbrando a abusividade. Com efeito, ao 

disponibilizar determinada quantia pecuniária a seu cliente, a instituição 

financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, 

sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, 

obviamente, almeja lucro. Dessarte, a taxa final de juros pactuada com o 

devedor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em 

consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas 

operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das 

taxas de risco e do lucro, como já dito. Sobre o tema é o voto do Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, - citando, inclusive, estudo efetuado por 

Professores da Fundação Getúlio Vargas -, que: "as instituições 

financeiras são responsáveis pela intermediação dos recursos entre os 

poupadores, agentes com recursos momentaneamente ociosos, e os 

tomadores de empréstimos, que utilizam estes recursos seja na aquisição 

de bens de consumo seja na realização de investimentos. O spread 

bancário é a diferença entre a taxa de juros paga ao poupador e a 

cobrada do tomador do empréstimo, constituindo-se, portanto, na 

remuneração do serviço de intermediação. Assim como os preços, os 

juros são obtidos mediante o somatório de diversos componentes do custo 

final do dinheiro, tais como custo de captação, a taxa de risco, custos 

administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e 

tributário e, finalmente o lucro do banco (...) O spread bancário, na 

verdade, segundo estudos do Banco Central mencionado pelo 

Professores da Fundação Getúlio Vargas, pode ser decomposto em risco 

de inadimplência, equivalente a 15,8%, despesas administrativas a 19,2%, 

impostos indiretos a 8,2%, impostos diretos a 21%, margem do Banco a 

35,7%, sendo que essa margem é ' margem média do setor bancário 

calculada sobre todos os empréstimos'. O raciocínio que desenvolvem 

mostra que também a correlação do prazo do empréstimo com a taxa de 

inadimplência repercute sobre o spread. Assim por exemplo 'em um 

empréstimo mensal o tomador de empréstimo paga um spread de 30% 

caso a taxa de inadimplência seja de 1% dos empréstimos concedidos. Já 

nos empréstimos semanais, esse spread sobe para quase 100%. Os 

valores chegam a 140% no caso de empréstimos mensais com taxa de 

inadimplência de 5% e a 540% nos empréstimos semanais com a mesma 

taxa de inadimplência'. Por outro lado, os custos de captação variam 

conforme a fonte da qual o banco obtém o dinheiro que repassará ao 

mutuário, podendo citar-se, v.g., as cadernetas de poupança, os 

depósitos remunerados dos correntistas e aplicadores e moeda 

estrangeira. Evidentemente, o banco deverá devolver o dinheiro 

devidamente remunerado com o índice contratado ou previsto na lei, 

conforme a espécie. Concluindo, os gastos com pessoal, com o 

estabelecimento - alugado ou não - com o material de consumo (papel, 

equipamentos veículos, material de limpeza, alimentação, etc.) e com os 

impostos e taxas recolhidas às entidades fazendárias igualmente são 

contabilizados para o cálculo da taxa de juros, pois representam o quanto 

se gasta com o suporte físico da instituição. A taxa de risco, por sua vez, 

decorre dos prejuízos que a instituição tem com os devedores que não 

pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas dívidas. O 

descumprimento da obrigação por parte destes, obviamente, tem reflexo 

obrigatório no custo do dinheiro emprestado a todos os mutuários, 

sobretudo num período de alto índice de inadimplência, para viabilizar 

possa a instituição remunerar as fontes de custeio pelos índices 

respectivos e pagar as despesas administrativas e tributárias. Finalmente, 
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à taxa de juros deve ser acrescido o lucro do banco, sem o qual não 

poderá o mesmo crescer, acumular patrimônio e remunerar os seus 

acionistas." (Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS). Não se pode 

acoimar de abusiva determinada taxa de juros somente com base na 

alegada estabilidade econômica do país, olvidando-se dos demais 

aspectos que vigem no sistema financeiro, notadamente a política 

monetária pública. A alegada abusividade somente poderia ser 

reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo 

vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, 

na época da contratação do mútuo. Não há como reconhecer a 

abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes. 

Assim, prevalece a taxa de juros avençada, até porque, inexistem provas 

que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no 

momento de sua celebração. Neste sentido: "EMENTA: REVISÃO 

CONTRATUAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS - VEDAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA - JUROS DE MORA 

ABUSIVOS - LIMITAÇÃO A 1% ANO MÊS - TARIFA DE CADASTRO E 

REGISTRO DE CONTRATO - INSTRUMENTO POSTERIOR A 30/04/08 - 

RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. I - As taxas de juros, nos contratos 

bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, 

expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, 

restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas sujeitas à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor em que seja patente a abusividade do 

percentual de juros contratado. II - Embora controvertida a matéria, 

entendo pela prevalência da vedação à capitalização mensal de juros em 

contratos bancários, à exceção das cédulas de crédito, considerando o 

resultado do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 

1.0707.05.100807-6/003, por esta Corte de Justiça. III - O Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula de nº472, consignando que a cobrança de 

comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual, e seu valor não pode ultrapassar a soma 

dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. A 

fixação de juros de mora superiores a 1% ao mês é abusiva e o encargo 

deve ser limitado a esse patamar. IV - Segundo o entendimento adotado 

pelo STJ, no julgamento do REsp 125.1331/RS, selecionado como 

representativo da controvérsia, a partir de 30/04/08, é ilegítima a cobrança 

Tarifa de Registro de Contrato, sendo válida, contudo, a Tarifa de 

Cadastro, pactuada no inicio da relação e em valor não abusivo. V - A 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no 

art.42 parágrafo único, do CDC, aplica-se aos casos em que evidenciado 

pagamento efetuado em decorrência de má-fé do credor, o que não 

ocorre na hipótese de quitação de parcelas contratuais, cuja cobrança 

decorre de prévia e, até então, válida pactuação, quando a devolução 

deve ocorrer de forma simples.V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À SOMA DOS ENCARGOS 

REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS.- Conforme o Enunciado 

de Súmula nº. 472, do STJ, é permitida a cobrança da comissão de 

permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no Contrato. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0024.13.429792-8/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 

APELANTE(S): BANCO ITAUCARD S/A - APELADO(A)(S): RAFAEL DE 

JESUS RIBEIRO." Não há, portanto, como modificar a taxa contratualmente 

ajustada. No que concerne à previsão de incidência de comissão de 

permanência, do precedente do Superior Tribunal de Justiça, colhe-se do 

voto condutor da lavra do Min. Carlos Alberto Meneses Direito que: "No 

que concerne ao período da inadimplência, o certo é que do ponto de vista 

econômico, como já vimos, o percentual de inadimplência dos tomadores 

tem impacto substancial na cobrança da taxa de juros. ... No Brasil, a taxa 

de inadimplência é cobrada sob a rubrica 'comissão de permanência'. A 

comissão de permanência, por sua vez, não é ilegal, sendo certo que, 

conforme já decidido e pacificado nesta Corte, tem finalidade semelhante, 

precipuamente, à da correção monetária, qual seja atualizar o valor da 

dívida, a contar de seu vencimento. Foi criada antes da correção 

monetária, sendo facultada, com base na Lei nº 4.595/64 e na Resolução 

nº 1.129/86 - BACEN, a sua cobrança pelas instituições financeiras por 

dia de atraso no pagamento do débito. Observe-se o que disse o Senhor 

Ministro Eduardo Ribeiro, no REsp nº 4.443/SP, julgado em 09/10/90 (RSTJ 

33/249-253), sobre a função da comissão de permanência, verbis: 

'Cumpre ter-se em mente que a comissão de permanência foi instituída 

quando inexistia previsão legal de correção monetária. Visava a 

compensar a desvalorização da moeda e também remunerar o banco 

mutuante. Sobrevindo a Lei 6.899/81, a primeira função do acessório em 

exame deixou de justificar-se, não se podendo admitir que se cumulasse 

com a correção monetária, então instituída'.". À luz da orientação acima, 

há que se admitir que não há obstáculo em permitir que a comissão de 

permanência varie segundo as taxas do mercado do dia de pagamento, 

haja vista que não são as entidades financeiras que as fixam, mas, sim, o 

Conselho Monetário Nacional. Malgrado tenha decidido no sentido de 

caracterizar como ilícita a cláusula, vejo que a tese não mais encontra 

respaldo na jurisprudência dominante sobre o tema no aludido Tribunal: "... 

a própria Resolução nº 1.129/86, do Banco Central do Brasil, no item I, 

estabelece que a comissão de permanência será calculada as mesmas 

taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia do 

pagamento. Não há aí potestatividade, já que as taxas de mercado não 

são fixadas pelo próprio credor, mas, sim, definidas pelo próprio mercado 

ante as oscilações econômico-financeiras, estas fiscalizadas pelo 

Governo que, como sói acontecer, intervém para sanar distorções 

indesejáveis. Por outro lado, após o vencimento do contrato, a cobrança 

da comissão de permanência subordinada a mesma taxa de juros prevista 

neste não mais se justifica, presente que a realidade econômica desse 

período poderá não mais ser a mesma da época em que celebrado o 

contrato. Nesse caso, a cobrança da comissão de permanência 

considerando a taxa média do mercado, no período da inadimplência, 

apresenta-se, a meu sentir, como melhor solução. Apenas, observe-se, a 

taxa média a ser adotada por força desta decisão não pode ser superior à 

taxa de juros previamente pactuada, na eventualidade, diante de 

circunstâncias econômicas anormais, de ser ela superior. É que a 

pretensão do banco recorrente resume-se na confirmação da 'legalidade 

dos encargos financeiros livremente pactuados' (fls. 292), sendo as taxas 

do contrato, portanto, o limite para esta decisão, que não pode ultrapassar 

o pedido". Assim, flagrante a inexistência de cláusulas abusivas em 

relação ao contrato, objeto da presente demanda. Vê-se pelo instrumento 

de contrato (Id. 13416306) que as taxas administrativas cobradas por 

ocasião da assinatura do contrato encontram-se ali especificadas, sendo 

certo que houve a concordância expressa do demandante. No que 

concerne à cobrança de taxas pela demandada, é preciso consignar que 

houve decisão recente do e. STJ referente à cobrança de encargos 

contratuais, por meio dos REsp. nºs. 1.251.331 e 1.255.573, ambos de 

relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti. Tais julgamentos ocorreram no dia 28 

de agosto de 2013, tendo a Segunda Seção daquela Corte fixado as teses 

que devem orientar as instâncias ordinárias da Justiça brasileira no que se 

refere às cobranças da tarifa de abertura de crédito (TAC), da tarifa de 

emissão de carnê ou boleto (TEC), além da tarifa de cadastro, bem assim, 

ao financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito 

(IOF). Eis a ementa do primeiro julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS 

REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA 

ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 1. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp973.827/RS, 

julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 

24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida 

pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário 

Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços 

bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas 

expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a 

orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições 

financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a 

regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela 

prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a 

norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos 

voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela 

instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 
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físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para 

os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. 

(Recurso Especial nº. 1.251.331 - RS (2011/0096435-4), Relatora: Min. 

Maria Isabel Gallotti). No caso sub judice, o contrato celebrado entre as 

partes previu, expressamente, a cobrança das taxas e serviços, 

conforme alhures mencionados. Dessa forma, não se mostra indevida a 

incidência destas tarifas, vez que expressamente contratadas. Ex positis, 

e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido 

formulado na inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono do 

demandado, em verba que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 

8º, do CPC. A sucumbência somente será devida se presentes os 

requisitos legais, vez que o autor faz jus ao beneficio da assistência 

judiciária gratuita, que ora defiro. Transitada em julgado ou havendo 

desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 de fevereiro de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002799-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FATIMA APARECIDA CAMPOS (REU)

 

Código Processo nº. 1002799-80.2018.8.11.0003 Ação de Indenização 

por Danos Morais Requerente: Maria Lúcia Pereira Requerida: Fátima 

Aparecida Campos Vistos etc. MARIA LÚCIA PEREIRA, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

contra FÁTIMA APARECIDA CAMPOS, também qualificada no processo, 

visando o ressarcimento dos danos descritos na inicial. A autora aduz que 

manteve união estável com Carlito dos Santos Mariano por cerca de 13 

(treze) anos, sendo que da relação tiveram dois filhos. Alega que no ano 

de 2013, o casal mudou-se para o estado de São Paulo a trabalho, quando 

foi descoberto por ela, autora, o relacionamento extraconjugal de seu 

cônjuge e a requerida. Diz que em razão do adultério, mudou-se para esta 

cidade, passando a receber ligações da demandada, a qual lhe proferia 

palavras de baixo calão. Argui que a ré publicou ofensas a sua honra e 

imagem em comentários na rede social Facebook. Sustenta que exerce a 

profissão de cabelereira, a qual faz uso das redes sociais para 

divulgação de seu trabalho, sendo prejudicada com as publicações da 

requerida. Que passou por situações constrangedoras e humilhantes, 

motivando-a a ingressar contra a demandado para ver-se ressarcida dos 

danos sofridos. Pede a procedência da demanda. Juntou documentos. 

Liminar indeferida (Id. 14824408). Citada, a requerida não apresentou 

defesa, sendo decretada sua revelia (Id. 19980198). Intimada a 

especificar provas, as partes quedaram-se inertes (Id. 22884907). 

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 a requerida não 

apresentou defesa, embora citada, razão pela qual foi decreto 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. 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. 

(...)”. 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. Observa-se 

que a demanda versa sobre pedido de reparação de danos, em razão das 

alegadas ofensas desferidas pela requerida. No caso em exame, 

constata-se que a conduta praticada pela demandada não dá guarida à 

pretensão formulada pela requerente, na medida em que, diante dos 

elementos de convicção existentes no processo, nenhum ilícito foi 

praticado. Para obtenção de reparação de dano, seja ele moral ou material, 

necessário se faz prova suficiente do efetivo dano sofrido e do nexo 

causal. Leciona Washington de Barros Monteiro: "o pressuposto da 

reparação do dano, em face a nossa lei civil, é, portanto, a prática de um 

ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de ressarcir o 

dano causado. Responsável pela reparação é, pois, todo aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, haja causado um 

prejuízo a terceiro. Se é 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". “Curso de 

Direito Civil - Direito das Obrigações”, vol. 2, Saraiva, pág. 398) Os 

pressupostos da responsabilidade civil nascem da culpa e do nexo 

causal. In casu não há provas da ação determinante da culpa. A relação 

de causalidade entre a conduta do requerido e o resultado advindo não 

restou provado, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar sua 

versão para a dinâmica dos fatos. No caso, analisando as postagens 

trazidas no Id. 12775330, Id. 12775336, Id. 12775374 e Id. 12775349, 

vê-se que a requerida fez diversas postagens e comentários em sua rede 

social, no entanto não há demonstração de que as referidas publicações 
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expõe a autora as situação constrangedoras ou abale a sua imagem, 

nome ou honra, até porque não há menção do nome da requerente em 

nenhuma publicação. Para que tenha êxito na demanda, cumpre à autora 

fazer prova do efetivo dano, e que para ele não contribuiu. No caso, 

ausente demonstração da difamação supostamente praticada pela 

requerida contra a pessoa da autora. Ainda, intimada para especificação 

de provas, a autora quedou-se inerte. O dano, tão invocado nos Tribunais 

brasileiros, reveste uma característica invulgar, uma espécie de roupagem 

que o identifica pela subjetividade. Por isso mesmo é que se o afere pela 

natureza do evento que lhe haverá de dar causa; do evento cuja 

ocorrência traga, em si mesmo, uma carga ofensiva à honra, à boa fama, 

à dignidade, ao conceito social e ao bom nome da pessoa alvejada. E o 

fato é, em si, danoso quando provoca desconforto moral, constrangimento 

pessoal, tristeza ou depressão profunda, mágoa, amargura, 

intranqüilidade. A pretensão indenizatória exige da autora a prova 

necessária da culpa e do nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Ao 

causador do evento incumbe provar a ocorrência de caso fortuito, força 

maior ou culpa exclusiva da vítima, a fim de eximir-se da responsabilidade. 

No caso sub judice, a requerente não fez prova do fato lesivo, bem como, 

não demonstrou que o dano se deu em razão de ilícita conduta do réu. A 

autora pede reparação indenizatória, argumentando o seguinte: (fls. 05), 

“(...) Tal situação tem ocasionado sofrimento, constrangimento, dor moral à 

requerente. Diante da falaciosa acusação e ampla exposição, sendo 

extremamente prejudicial e desabonadora á sua imagem junto a família e 

seus amigos e vizinhos, pois a autora é sitiante e vive de seu sustento e 

honestidade, mas agora sua imagem está denegrida injustamente por ato 

ilícito cometido pelo réu, que de forma injusta e ilícita divulga falsa imagem 

da autora...”. Por danos morais, entendeu o Supremo Tribunal Federal: 

"Não se trata de pecunia doloris ou prectium doloris, que não se pode 

avaliar e pagar, mas satisfação de ordem moral, que não ressarci 

prejuízos e danos e abalos irressarcíveis, mas representa a consagração 

e o reconhecimento, pelo direito, do valor e importância desse bem, que se 

deve proteger tanto quanto, senão mais do que os bens materiais e 

interesses que a lei protege. A esses elementos de ordem moral e social - 

porque suporta a própria estrutura social - não deve estar alheio o juízo, 

ponderando-os serena e convictamente e valorizando-os moderadamente 

com o prudente arbítrio do bom varão" (RTJ 108/294). (grifei). A dor moral, 

passível de indenização, ancora-se naquela que resulta em efetivo 

prejuízo jurídico, sendo imprudente, insensato, injusto, impor reparação de 

ordem moral em razão de sentimentos de “desespero”, “raiva”, “angústia”. 

Esses estados do espírito não são indenizáveis, pois, se admitida a 

pretensa indenização, em razão desses infortúnios, também teríamos que 

premiar com verba indenizatória todos àquele que angustiam-se na fila de 

supermercados, cinemas, hospitais, presídios, etc. Na situação em exame 

a demandante pretende obter a reparação do dano causado à sua 

imagem, boa fama, moral, dignidade e honra. Até mesmo a alegação de 

danos a sua imagem não restou demonstrada, pois, nenhuma prova foi 

produzida. Ademais, a comprovação dos fatos era incumbência da autora, 

nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Referido 

artigo determina que compete a requerente a prova relativa ao fato 

constitutivo de seu direito. No tocante ao ônus da prova, têm decidido os 

julgadores pátrios: RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA E 

VERBAL. ÔNUS PROVA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. Caso em que 

o autor alega ter sofrido agressões físicas e verbais por parte do réu. Da 

análise dos autos se percebe que tal fato não restou demonstrado, ônus 

que tocava ao requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. 

Sentença de improcedência mantida. NEGARAM PROVIMENTO À 

APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072900434, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

Julgado em 25/05/2017). Desta forma, ausente qualquer comprovação 

acerca dos fatos narrados na inicial, não visualiza-se outra alternativa se 

não a improcedência da demanda. Ex Positis, e de tudo mais que dos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Condeno a 

autora ao pagamento das custas processuais, que somente será exigida 

se presentes os requisitos legais, vez que a demandante faz jus ao 

beneficio da assistência judiciária gratuita. Sem verba honorária vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Transitado em julgado, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 06 

de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CESAR DE OLIVEIRA BRITO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A PESQUISA 

BACENJUD, INFORMANDO O ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DO REQUERIDO, 

BEM COMO, PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) 

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO 

A SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO DE 05 DIAS, PARA POSTERIOR 

EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004983-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA DEUSA LOPES DA COSTA (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PESQUISA BACENJUD, INFORMANDO O ENDEREÇO PARA CITAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003123-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURILIO JOSE MARTINS LEITE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PESQUISA BACENJUD, INFORMANDO O ENDEREÇO PARA CITAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003758-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RONALDO DOS SANTOS ALVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

PESQUISA BACENJUD, INFORMANDO O ENDEREÇO PARA CITAÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004068-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIL FARIA DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004068-91.2017.8.11.0003 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 
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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, 05 de outubro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012050-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NARCIZA RODRIGUES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de suspensão 

requerido. Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005296-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVALDO DUARTE BORGES (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004155-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA CARDOZO BATISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

CERTIDÃO ID 28900478 BEM COMO DO CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO DE 

DÉBITO ID. 29360645, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002485-71.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LENOIR RODRIGUES - ME (REU)

JANDIR RODRIGUES (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 25370760, bem como, providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000798-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DENILSON DE OLIVEIRA GRACIANO (REU)

MARIA AMELIA CATOSSI GRACIANO (REU)

PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012654-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI OAB - MS5119 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA NASCIMBENI (REU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, id. 25732559, bem como providenciar o andamento 

do feito, no prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002185-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE MESSIAS (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))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

MANIFESTAÇÃO ID. 29545891 E DOCUMENTOS, E MANIFESTAÇÃO, NO 

PRAZO DE 10 DIAS.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003412-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO GOMES DA SILVA (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003274-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO PASLAUSKI (REU)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE 

DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006731-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB - MT15986/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. L. ANGHINONI - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000024-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA CAROLINE SILVA BARBOZA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para manifestar acerca da certidão do(a) Sr(a) 

Oficial(a) de Justiça, bem como providenciar o andamento do feito, no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 405305 Nr: 1032-73.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECUPERADORA DE CAMINHOES PANTANAL LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA BIODIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 405305

Vistos etc.

Considerando a manifestação da credora à fls. 107, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, III, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 09 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 448625 Nr: 3804-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILIO BALBINOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VALDOIR SCATAMBULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON BORGES DE MATOS - 

OAB:OAB-GO 30.165

 Código nº 448625

Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pela credora à fls. 208/211, determino a 

realização de pesquisa sobre indisponibilidade de bens em nome do 

executado pelo sistema CNIB.

Promova, a srª Gestora, os atos necessários para o apontamento do nome 

do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do artigo 782, 

§ 3º, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 09 de março de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 451826 Nr: 7005-04.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO BENTO DA CRUZ

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

OAB:OAB/MT3719, THAIS LOUANA MENDES SILVA BENTO DA CRUZ - 

OAB:OAB/MT n.18941

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 451826

Vistos etc.

Sobre o pedido formulado pela exequente à fls. 276/279, mantenho a 

decisão à fls. 263, pelos seus próprios fundamentos, devendo a parte 

interessada buscar os meios processuais próprios para modificá-la.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de março de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 703413 Nr: 11391-77.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780 /MG

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

 Destarte, incabível a limitação pretendida, razão pela qual indefiro o 

pedido de exceção de pré-executividade para prosseguimento da 

execução. Intime a exequente a promover o regular andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora em nome do devedor, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de arquivamento.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis, 09 de março de 2020.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 714741 Nr: 9973-70.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN FREITAS PEDROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 63 de 352



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 In casu, considerando que a situação exige uma rápida manifestação do 

STF; considerando, ainda, que na prática diária o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, os quais nem 

sempre são rapidamente visualizados e corrigidos; considerando, também, 

que o próprio sistema eletrônico pode formalizar o exagero desnecessário 

de gravames, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via 

Bacenjud, formulado à fls. 101.Intime a credora para promover o regular 

andamento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis 

de penhora para prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 09 de março de 

2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 727727 Nr: 8583-31.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARO CENTRO OESTE METARLUGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:, 

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 727727

Vistos etc.

Considerando a manifestação da credora à fls. 103, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, III, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 09 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 775250 Nr: 4337-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.N. BRANDINO DA SILVA LTDA - ME, JOÃO 

NETO BRANDINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:MT/5308 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS BRAGA MARIN - 

OAB:16.300/MT, SIDNEY FELTRIN FILHO - OAB:OAB/MT16132

 Código nº 775250

Vistos etc.

Considerando a manifestação da credora à fls. 216, defiro o pedido de 

suspensão do feito, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 

921, III, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis - MT, 09 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 796985 Nr: 13111-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ MATTEI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉRIKA FERNANDA GARCIA P 

ROCHA - OAB:OAB/MT 23.204, JOARINA PATRICIA PINHEIRO - 

OAB:23501/O, KAROLINA LAURA DA SILVA - OAB:22.674/O, 

LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:MT 6358-O, LUCAS BRAGUIM 

PINA - OAB:23358/O, MONALISA MENDONÇA SANTANA - 

OAB:23913/O, TAINÁ LORRAYNE MONTEIRO DA SILVA - OAB:26299/O

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

BARBOSA - OAB:OABMT 13245-A

 Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação apresentada e 

determino o prosseguimento do cumprimento de sentença.Oficie ao Juízo 

da Recuperação Judicial para constrição de crédito em nome da 

executada, no montante de R$ 12.353,22 (doze mil, trezentos e cinquenta 

e três reais e vinte e dois centavos), conforme planilha atualizada do 

débito à fls. 246.Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 

09 de março de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 807059 Nr: 17051-13.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO SILVA GUERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 807059

Vistos etc.

Intime a executada para manifestar-se sobre as avaliações à fls. 224/225, 

isto no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 09 de março de 2.020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 848112 Nr: 10828-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ROCHA PORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT12062

 Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de ROBERTO ROCHA 

PORTES, vulgo “Boca”, brasileiro, convivente, portador do RG nº 

10571140 SJ/MT, inscrito no CPF nº 690.852.001-30, filho de Luiz José 

Portes e Maria de Lourdes Portes, residente e domiciliado na Avenida 

Contorno Leste, casa 03, quadra 32, Bairro Mathias Neves, nesta cidade 

de Rondonópolis/MT, nos termos do disposit ivo suso 

mencionado.Determino que o valor recolhido nos autos (fls. 53) 

permaneça depositado na Conta Única do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, vinculado nestes autos, para futura aplicação em projetos 

ambientais, a serem aprovados por este Juízo, nos termos dos artigos 

1.651 e 1.655, da CNGC, que dispõe:“Art. 1.651. Na execução da pena de 

prestação pecuniária decorrente de infração ambiental, os valores serão 

recolhidos em conta judicial única vinculada à unidade gestora, com 

movimentação apenas por meio de alvará judicial, emitido pelo Juiz de 

Direito da Vara do Meio Ambiente e/ou do Juizado Volante Ambiental, 

sendo vedado o recolhimento em cartório ou secretaria.(...)Art. 1.655. A 

prestação pecuniária destina-se, preferencialmente:I – à entidade pública 

ou privada com finalidade socioambiental;II – às atividade de caráter 

essencial ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, 

preferencialmente, à segurança pública, à educação, à saúde, desde que 

estas atendam às áreas vitais de relevante cunho ambiental, a critério da 

unidade judiciária.” (grifei)O processo será desarquivado em momento 

oportuno para destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a 

Secretaria manter registro do referido montante em livro próprio.Com o 

trânsito em julgado, arquive com as baixas e anotações necessárias. 

Custas “ex lege”.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 10 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 717460 Nr: 12899-24.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAJUL - COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 

JUSCIMEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT

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

OAB:OAB/MT 5448-B

 Código nº 717460

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, cujo feito tramitou na 

forma física até o trânsito em julgado da decisão terminativa do feito (fls. 

693).

 Ocorre que, nos termos do que determina a Resolução TJ/MT/TP nº. 

03/2018, o cumprimento de sentença deverá ter sua tramitação pelo 

sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico.

 In verbis.

 “Artigo 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data 

da implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 

inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando:

 I (...)

II – se tratar de cumprimento de sentença, observada a estratégia de 

digitalização do acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da 

Justiça.

 (...)

§2º. Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física. (...)”. (Grifo e negrito nosso).

 Desta forma, em caso de cumprimento de sentença, deverá o requerente 

promover os atos necessários para a distribuição de pleito junto ao 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, digitalizando os documentos 

necessários do processo físico para embasamento da conversão do feito.

 Após, determino a remessa do presente feito ao arquivo com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 11 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 409991 Nr: 5902-64.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAILDE DE SOUZA COMERCIO ME, IRAILDE DE 

SOUZA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 Vistos etc.

 BANCO BRADESCO S/A, qualificado nos autos, ajuizou AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra IRAILDE DE SOUZA 

COMÉRCIO-ME e outra, também qualificadas no processo, objetivando o 

recebimento de crédito inadimplido.

O processo foi suspenso por 01 (um) ano em razão da ausência de bens 

para a garantia da dívida. A parte credora foi intimada para promover o 

regular andamento do feito, porém quedou-se inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

parte exequente em promover os atos necessários para o regular 

andamento do feito, embora devidamente intimada.

O Provimento 84/2014-CGJ, estabelece que:

"Art. 1º. Paralisada a execução de título judicial ou extrajudicial por mais de 

um ano em razão da inércia do credor ou em face da não localização de 

bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o 

andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção."

In casu, visível é a falta de interesse da parte credora em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da parte exequente, que não promoveu 

os atos necessários para o prosseguimento da demanda julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, incisos II e III, do CPC c/c o 

Provimento 84/2014-CGJ. Condeno o exequente ao pagamento das custas 

processuais. Sem verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Cumpra a srª Gestora, integralmente, as 

disposições contidas no Provimento 84/2014-CGJ. Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 11 de março de 2020.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 428124 Nr: 10275-07.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MOREIRA GONTIJO, SEBASTIAO PAULA DO 

CANTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADEMIR BECKER

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

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXECUTADO PARA CIÊNCIA DO 

DOCUMENTO DO CRI LOCAL JUNTADO À FLS. 631, BEM COMO TOMAR 

AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS , NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423767 Nr: 5928-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD MARKETING E EVENTOS LTDA ME, 

GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO EXEQUENTE PARA PROMOVER O 

REGULAR ANDAMENTO DO FEITO, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS , 

INDICANDO BEM PASSÍVEIS DE PENHORA PARA GARANTIA DA DÍVIDA , 

SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401864 Nr: 15368-19.2007.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO QUIRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:MT/10.365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AUGUSTO 

GIACOMELLI BRENDLER - OAB:MT/9799, GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de suspensão requerido à fl. 263. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar advogado da parte autora para dar prosseguimento 

ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 90602 Nr: 1802-81.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE RECK CLAUDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALONSO JOVENTINO DOS SANTOS, LUCIMAR 

JUVENTINA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA STELLA RAMON - 
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OAB:15705, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16058/MT

 Na acepção de Georges Ripert (in A Regra Moral nas Obrigações Civis. 

Campinas: Bookseller, trad. Osório de Oliveira, 2ª ed., 2002, p. 24):"É 

preciso inquietarmo-nos com os sentimentos que fazem agir os assuntos 

de direito, proteger os que estão de boa-fé, castigar os que agem por 

malícia, má-fé, perseguir a fraude e mesmo o pensamento fraudulento. (...) 

O dever de não fazer mal injustamente aos outros é o fundamento do 

princípio da responsabilidade civil; o dever de se não enriquecer à custa 

dos outros, a fonte da ação do enriquecimento sem causa".Demonstrada, 

efetivamente, a intenção da devedora, bem como o prejuízo ao andamento 

processual, aplico-lhe a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da dívida, na forma estabelecida pelo § único, do artigo 774, do 

CPC, cujo montante deverá ser acrescido ao crédito exequendo.Por tais 

razões de decidir, indefiro o pedido formulado pela executada à fls. 

301/307, bem como, determino o prosseguimento da execução com a 

realização da hasta pública já designada.Intime. Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2.020.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 764320 Nr: 15489-03.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR- EMPRESA UNIÃO CASCAVEL 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARAES - OAB:OAB/MT 

18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, JÔNATAS CASALLI BETTO - OAB:47789

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de Serviço nº 01/2004, item nº 

2.2.2, e ao disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXEQUENTE, para 

manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença e 

documentos de fls. 172/223, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816902 Nr: 1879-94.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO SACHET & CIA LTDA, CARMO SACHET

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES DA PROPOSTA DE 

HONORÁRIOS PERICIAIS APRESENTADA PELO SR. PERITO À FLS. 

203/204, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 925319 Nr: 3249-06.2019.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESAR SPRENGOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141, JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - 

OAB:23500/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO DENUNCIADO PARA VISTA DOS AUTOS, 

PELO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, CONFORME PLEITEADO ÀS FLS. 273.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 452157 Nr: 7336-83.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DIAS, ELISMAR SILVA NASCIMENTO, JOSE 

MARIA BARBOSA, OTAVIANO FRANCISCO LEONCIO, FRANCISCO JOSE 

VIEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANS BRASIL LTDA - PASSAGENS E 

TURISMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT, ALVARO LUIZ PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e disposto no Artigo 162, § 4º do CPC e 

Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte autora para manifestar sobre a carta de INTIMAÇÃO 

devolvida fl. 208. Bem como, providenciar o andamento do feito, sob pena 

de extinção. Decorrido o prazo sem manifestação intimar parte 

pessoalmente.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004488-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO BEZERRA DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAMIAO FEITOSA DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004488-91.2020.8.11.0003 Vistos etc. Vê-se que a 

presente ação tem por objeto a expedição de Alvará Judicial com fins 

sucessórios, tratando-se de matéria de jurisdição voluntária. Assim, em 

observância a Resolução nº 11/2017/TP, determino a remessa destes 

autos para uma das varas de Família e Sucessões desta Comarca, as 

quais são competentes processar e julgar os feitos envolvendo as 

matérias de família e sucessões, bem como as ações de jurisdição 

voluntária. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003585-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS POLINATI LOPES FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (REU)

AYMORE (REU)

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003585-56.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para determinar a 

suspensão imediata de cobranças referentes ao empréstimo (proposta 

0167599402), realizado na loja do 3º requerido, no importe de R$ 9.350,00 

(nove mil trezentos e cinquenta reais), em 11 (onze) parcelas mensais de 

R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Analisando os fatos, 

observa-se que o demandante demonstrou, apenas, a aparência da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 66 de 352



probabilidade de seu direito, entretanto, não comprovou a ocorrência do 

perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo. Assim, neste 

momento processual não se vislumbra a existência de dano irreparável ou 

de difícil reparação, que permita a concessão da tutela vindicada, havendo 

a necessidade de impulsionar para estabelecer o contraditório. Ex positis, 

na ausência de provas quanto aos requisitos necessários, indefiro o 

pedido de tutela provisória de urgência. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004356-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LEAO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT27159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA JUNTA MÉDICA E DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004356-34.2020.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

da Fazenda Pública desta Comarca, não se sabendo por qual razão foi 

distribuída a esta Vara Cível. Assim, em observância ao Provimento nº 

10/2003-CM, determino a remessa destes autos para uma das varas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Encaminhe para a correta redistribuição. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004350-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CIVILA DA QUANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004350-27.2020.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito embora endereçado a uma das 

varas Cíveis desta Comarca, tem o Estado do Mato Grosso, no polo 

passivo. Assim, em observância ao Provimento nº 10/2003-CM, determino 

a remessa destes autos para uma das varas de Fazenda Pública desta 

Comarca, a qual é competente para julgar o feito. Encaminhe para a 

correta redistribuição. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 13 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004523-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/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 1004523-51.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica de sua 

Unidade Consumidora, vez que as faturas com vencimento em 30.03.2020 

foram emitidas unilateralmente na forma de parcelamento, para cobrança 

de "recuperação de consumo" no importe de R$ 3.114,00 (três mil cento e 

quatorze reais) e R$ 3.217,60 (três mil duzentos e dezessete reais e 

sessenta centavos). Requer ainda, que a ré se abstenha de inserir seu 

nome no cadastro de inadimplentes, Vieram-me os autos conclusos. 

DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de 

tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a 

medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. A constatação da probabilidade do direito 

compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se 

possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa 

dos fatos apresentada. O requisito do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a 

demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização 

do direito pleiteado. Exsurge do documento emitido pela ré que a emissão 

da fatura, naquele montante, deu-se de forma unilateral, restando 

identificada como cobrança de “recuperação de consumo” conforme se 

vê na fatura constante no Id. 30263180 – página 01/02, sendo, portanto, 

discutível o valor nas faturas de energia objeto da lide. O usuário dos 

serviços não pode ser compelido a pagar o débito apontado pela 

fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de forma 

aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida., 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 
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NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença 

dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo 

requerente. Ex positis, concedo a tutela provisória de urgência, para 

determinar que a ré se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC nº. 6/2003917-8, bem como que a requerida se 

abstenha de inserir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes. 

Para o caso de descumprimento, fixo multa por hora, no montante 

equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais). O mandado deverá ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça Plantonista. No que tange à audiência de conciliação, têm-se que o 

magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1004480-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004480-17.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a antecipação de tutela para depositar em juízo as parcelas 

vencidas do financiamento; assegurar a manutenção da posse do veículo 

financiado, e obstar o banco réu de negativar seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito. Com relação ao pleito antecipatório de abstenção de 

inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, sem razão o 

demandante. O autor não nega a existência de relação jurídica entre as 

partes, apenas argumenta os juros cobrados em excesso. Desta forma, 

as alegações contidas na exordial não se mostram, a um exame adequado 

a esta fase, os requisitos consistentes no fumus boni iuris e periculum in 

mora, o que impede a concessão da liminar, mesmo com o interesse do 

autor em consignar as parcelas vencidas, vez que não há como impedir o 

credor de exercer os seus direitos, entre os quais se encontra o de lançar 

ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. Neste 

sentido tem se manifestado a jurisprudência: E M E N T A AGRAVO 

REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA 

– DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E EXCLUSÃO DO NOME DO 

AGRAVADO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - MANUTENÇÃO NA POSSE DO 

BEM - INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA EM RECURSO 

REPETITIVO PELO STJ - §1º DO ART. 285-B DO CPC - PRETENSÃO 

MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO CONHECIMENTO E 

DESPROVIDO. (...) 4. A inclusão ou manutenção do nome de devedor 

inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício 

regular do direito da instituição financeira credora. (AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Número: 100760/2015 - TJ/MT, Relator: DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO Data do Julgamento: 28/10/2015) A anotação do 

devedor inadimplente configura exercício regular do direito do credor, 

amparada pela legislação, inclusive pelo CDC, que tem como um de seus 

objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida sem 

justo fundamento. Dessa forma, se débito existe, não há que se falar em 

irregularidade da inscrição do nome do demandante em cadastros 

negativadores. Repisa-se que em momento algum o requerente nega que 

tenha celebrado o contrato de financiamento com o banco réu. A inscrição 

do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, não constitui ato 

ilícito e sim, exercício regular do direito, ainda mais quando esteja sendo 

questionado, em ação revisional, eventual excesso na aplicação de 

encargos contratuais. Dessa forma, não é possível o deferimento da 

pretensão tal como requer o demandante, vez que a negativação é direito 

do banco. Quanto à permanência do bem na posse do autor, entendo que 

tal pedido não deve prevalecer, tendo em vista que garantir a permanência 

do bem financiado em poder do autor/devedor implicaria em retirar o direito 

da parte contrária de promover ação específica, afastando-se, 

antecipadamente, o exercício do direito subjetivo público de ação. Com 

efeito, o deferimento do pedido de tutela antecipada para permanecer o 

bem nas mãos do devedor retiraria do credor o seu direito de ação, 

previsto no inciso XXXV, artigo 5º, da Constituição Federal, que assim 

determina: “XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito.” Neste sentido, tem se manifestado a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO - CUMULAÇÃO - POSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DO 

DÉBITO NÃO NEGADA - DEPÓSITO DO VALOR TIDO COMO 

INCONTROVERSO - IMPRESCINDIBILIDADE - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

PERMANÊNCIA DO BEM NA POSSE DO DEVEDOR - AFRONTA AO DIREITO 

DE ACESSO AO JUDICIÁRIO - NÃO CONCESSÃO - PROIBIÇÃO DE 

INCLUSÃO DE NOME EM BANCOS DE DADOS - ALEGAÇÕES INICIAIS NÃO 

VEROSSÍMEIS - NÃO CONCESSÃO. (...) 3. Não há como, em antecipação 

de tutela, determinar que o bem objeto do contrato de financiamento 

permaneça em poder do devedor até o trânsito em julgado da ação por ele 

proposta, sob pena de se impedir o credor de buscar, junto ao Judiciário, a 

reparação a seu direito, o que vedado pela Constituição Federal. (...) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0024.09.677222-3/001 - 

RELATOR: DES. TIBÚRCIO MARQUES - Data do Julgamento: 06 de 

novembro de 2009. AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE 

CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR - MANUTENÇÃO DO 

DEVEDOR NA POSSE DO BEM OBJETO DO AJUSTE - ABSTENÇÃO DE 

INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE 

- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS. - Incabível a pretensão do 

devedor de ser manutenido na posse do bem objeto de contrato de 

alienação fiduciária, sob pena de se vedar, antecipadamente, à parte 

contrária o exercício do direito subjetivo de ação, constitucionalmente 

assegurado (CF/88, art. 5º, inciso XXXV), ausente, bem por isso, o 

requisito do fumus boni iuris, a ensejar a concessão da medida 

acautelatória. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0145.08.440393-3/002 

- RELATOR: DES. TARCISIO MARTINS COSTA - Data do Julgamento: 10 de 

novembro de 2009. Quanto ao pedido de depósito das parcelas vencidas, 

expresso na inicial, vê-se a ausência de perigo de dano em relação ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 68 de 352



direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que já 

efetuada ação de busca e apreensão sendo oportunizado purgação da 

mora. Assim, 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 os pedidos pleiteados 

na exordial. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de 

velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista 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, 13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003489-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALMOR ANTONIO BERTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003489-80.2016.8.11.0003 Ação de Indenização por Danos 

Morais e Materiais Autor: Walmor Antônio Berte Ré: Energisa Mato Grosso 

- Distribuidora de Energia S.A. Vistos etc. WALMOR ANTÔNIO BERTE, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS contra ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S/A, também qualificada no processo, 

visando obter provimento jurisdicional para ressarcimento dos danos 

descritos na inicial. A autora aduz ser consumidora da ré, por meio da UC 

nº. 6/109435-8, e que sempre honrou com o pagamento de suas faturas. 

Alega que, realizou viagem no dia 21/04/2016 e retornou no dia 29/04/2016 

e que, durante esse período houve uma interrupção no fornecimento de 

energia, por iniciativa dos técnicos da parte concessionária, sem que 

houvesse qualquer fatura pendente de pagamento, ou aviso prévio. 

Sustenta que a citada suspensão de energia provocou a queima de sua 

geladeira, de forma que o aparelho está completamente prejudicado, 

impondo assim a indenização do dano material na extensão integral do 

aparelho. Diz ter contatado com a empresa ré, para informar sobre o 

ocorrido e requerer o ressarcimento dos danos materiais, no entanto nada 

foi resolvido. Afirma que o ato praticado pela demandada é ilícito e 

abusivo. Requer a indenização por danos materiais e morais. Juntou 

documentos. Citada, a demandada apresentou contestação (Id. 

10456304). Aduz em preliminar a carência da ação. No mérito, sustenta a 

inexistência do dever de indenizar vez que não houve irregularidade no 

fornecimento de energia que ensejasse a oscilação. Argui que os danos 

materiais não restaram comprovados e que os danos morais são meros 

aborrecimentos, razão pela qual não há danos a serem indenizados. Pede 

a improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. Realizada audiência 

de instrução, no ato colheu-se o depoimento pessoal do autor e de duas 

testemunhas (Id. 19084280). Memoriais orais. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pleito inicial visa a 

reparação em razão de dano advindo da interrupção no fornecimento de 

energia, por iniciativa dos técnicos da parte concessionária, sem que 

houvesse qualquer fatura pendente de pagamento, ou aviso prévio. 

Funda-se a defesa da ré na tese da ausência de responsabilidade em 

ressarcir, ao argumento de inexistência de oscilação ou descarga de 

energia elétrica. A testemunha ouvida em Juízo afirma que: LEANDRO 

SENNA DE ALMEIDA (Id. 16167412) (...) que o depoente é vizinho do 

autor; que na mesma época que o autor teve os equipamentos queimados, 

o de sua casa também queimou em razão da oscilação de energia; que na 

época chegou a entrar em contato com a Energisa para comunicar as 

oscilações de energia; que seu cunhado que também é seu vizinho teve o 

motor do portão elétrico queimado em razão das ‘quedas de energia’; que 

em conversas de grupo de whatspp, outros vizinhos reclamaram das 

oscilações de energia, tendo seus aparelhos danificados; que na casa do 

Renato foi queimado uma geladeira e uma televisão na época. (...) In casu, 

a responsabilidade da ré é objetiva, e a obrigação de reparar não depende 

da comprovação da sua culpa, bastando que se acha provado o dano por 

ação ou omissão de sua parte. O artigo 37, § 6º, da Constituição da 

República estabelece que: "Art. 37. (omissis). § 6º As pessoas jurídicas 

de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa." Como se não bastasse, o art. 95, da Resolução 

456/00 da ANEEL é claro ao estabelecer a responsabilidade da 

concessionária pela prestação de serviço adequado a todos os 

consumidores, satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, 

continuidade, eficiência e segurança, assegurando, no art. 101, o direito 

do consumidor ao ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam 

causados em função do serviço concedido. Na mesma linha de raciocínio, 

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo, Ed. Atlas, 16ª 

ed., 2003, pág. 524) ensina que "a responsabilidade extracontratual do 

Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros 

em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou 

jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos". No mesmo 

sentido, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO adverte: "O 

concessionário - já foi visto - gere o serviço por sua conta, risco e 

perigos. Daí que incumbe a ele responder perante terceiros pelas 

obrigações contraídas ou por danos causados." (Curso de direito 

administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 669). Nesse sentido: 

"Agravo de instrumento - Concessionária de Serviço Público - Legitimidade 

Passiva - Responsabilidade - Inteligência do disposto no art. 37, § 6º da 

CF/88 - Tutela antecipada - Deferimento - Presentes os pressupostos 

autorizadores da medida - Desprovimento" (A. I .  nº 

1.0153.04.031097-8/001, Rel. Des. Schalcher Ventura, 3ª Câm. Cível). 

Assim, em virtude do risco da atividade, aplica-se a Teoria da 

Responsabilidade Objetiva à concessionária de energia elétrica por danos 

causados ao demandante, em decorrência de variação da tensão elétrica. 

Do mesmo teor: EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DE 

REGRESSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CEMIG. QUEIMA DE 

APARELHAGEM ELETRÔNICA DE PROPRIEDADE DA SEGURADA. 

OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. A CEMIG deve responder 

objetivamente pelos danos causados em equipamento segurado, se 

ocorrente em virtude de oscilação de energia elétrica, conforme preceito 

da CF 37, § 6º. (Apelação Cível 1.0349.05.010048-7/001, Relator(a): Des.

(a) Wander Marotta , 7ª CÂMARA CÍVEL). Negar o ressarcimento do dano 

ao argumento de que não houve oscilação ou descarga de energia 

elétrica, beira à leviandade e à má-fé. A responsabilidade civil, embora 

escorada no mundo fático, tem sustentação jurídica. Depende da prática 

de ato ilícito e, portanto, antijurídico, cometido conscientemente, dirigido a 

um fim, ou orientado por comportamento irrefletido, mas informado pela 

desídia, pelo açodamento ou pela inabilidade técnica, desde que conduza 

a um resultado danoso no plano material, imaterial ou moral. Nestes 

termos, cumpre analisar os elementos ensejadores da responsabilidade 
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civil decorrente do dever jurídico, quais sejam, conduta ilícita, dano e nexo 

de causalidade entre a conduta e o dano, a fim de verificar a 

caracterização ou não dos mesmos no caso dos autos. O Código Civil/02, 

em seu art. 186, conceituou ato ilícito, para fins de responsabilidade civil, 

senão vejamos: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito". Estendendo as hipóteses de ato 

ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil, traz ainda o Código Civil/02, 

em seu art. 187, o seguinte preceito: “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.” 

Analisando as razões expostas na exordial, bem como o contexto 

probatório constante dos autos, pode-se verificar que a empresa ré, 

mesmo após requerimento administrativo do autor, não disponibilizou o 

conserto dos equipamentos eletrônicos do autor. Imperioso ressaltar que o 

dever de indenizar encontra suas diretrizes no artigo 186 do Novo Código 

Civil, ao determinar que aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito, donde se conclui constituir 

elemento primordial a sustentar demanda ressarcitória a presença da 

culpa. Verifica-se, conforme ensina Rui Stoco, que "o nosso Código 

adotou o princípio da culpa como fundamento genérico da 

responsabilidade, embora tenha havido concessões à responsabilidade 

objetiva" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 3ª 

ed., p. 57). Constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no 

dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, 

resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e 

lesão ao respectivo titular. Com base no conjunto probatório dos autos, 

forçoso é concluir que a razão está com o autor, porque as alegações da 

ré não passaram do campo da argumentação. In casu, a demandada se 

mostrou negligente na prestação de serviços e não solucionou o problema 

quando advertida pelo consumidor da interrupção de energia, e também ao 

não disponibilizar o imediato conserto da geladeira de propriedade do 

autor. Assim, tem-se que os requisitos da responsabilidade civil restaram 

caracterizados, porquanto a requerida foi desidiosa e ineficiente na 

prestação dos seus serviços. O dissabor experimentado pelo requerente 

consiste em saber que ficou juntamente com sua família, privada de utilizar 

a geladeira, que se sabe é um bem essencial e necessário em sua 

residência. E no caso, o autor e sua família tiveram prejuízos com os 

alimentos que pereceram. Infere-se dos autos, que o autor se viu obrigado 

a desembolsar valor para pagamento do conserto do refrigerador, a qual 

apresentou defeito pela má prestação de serviço pela requerida. Quanto 

ao onus probandi da demandada, de qualquer fato modificativo, extintivo 

ou impeditivo do direito do autor, ensina Humberto Theodoro Júnior que: 

"Quando o réu contesta apenas negando o fato em que se baseia a 

pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem 

nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor não 

demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito. 

Actore non probante absolvitur reus. Quando, todavia, o réu se defende 

através de defesa indireta, invocando fato capaz de alterar ou eliminar as 

conseqüências jurídicas daquele outro fato invocado pelo autor, a regra 

inverte-se. É que, ao se basear em fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor, o réu implicitamente admitiu como verídico o 

fato básico da petição inicial, ou seja, aquele que causou o aparecimento 

do direito que, posteriormente, veio a sofrer as conseqüências do evento 

a que alude a contestação. O fato constitutivo do direito do autor 

tornou-se, destarte, incontroverso, dispensando, por isso mesmo, a 

respectiva prova (artigo 334, III). A controvérsia deslocou-se para o fato 

trazido pela resposta do réu. A este, pois, tocará o ônus de prová-lo" (in 

Curso de Direito Processual, 18a ed., I/422). Segundo Ernane Fidélis dos 

Santos, a regra geral é a de que ao autor incumbe a prova do fato 

constitutivo do seu direito (artigo 333, I) e, ao réu, quanto à existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 333, II) 

(in Manual de Direito Processual Civil, I/379-380). Isso posto, resta claro 

que o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito, não tendo a ré 

demonstrado, de forma cabal, os invocados como impeditivos, extintivos e 

modificativos do pedido da requerente, sendo devido, consequentemente, 

o ressarcimento pleiteado, eis que caracterizada a responsabilidade civil, 

nos termos do artigo 186 do Novo Código Civil. Com relação aos danos 

morais, a verificação do direito invocado pela autora e impugnado pela 

demandada, reside muito mais no plano fático do que meramente no de 

direito, uma vez que o art. 5º, V e X, da CR/88 consolidou a possibilidade 

de se conferir indenização por danos morais. Tal reparação também é, 

pacificamente, admitida pela doutrina e jurisprudência como forma de 

ressarcir o prejuízo causado, e como meio de desestimular e corrigir o 

agente causador do dano. Apesar de não possuir conceito legalmente 

previsto, o dano moral tem sido reconhecido nas situações em que o ato 

ilícito do agente causa à vítima: dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos 

personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das 

comunicações. Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral é a 

privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida 

do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade 

individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais 

sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte 

social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 

'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano 

moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz 

deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc).". À luz dos art. 186 

e 927 do CC, temos que: "Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. 

Aquele que por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem fica 

obrigado a repará-lo." Destarte, possível concluir que o dever de 

indenizar, no sistema do Código Civil, assenta-se no trinômio ato ilícito, 

nexo causal e dano. In casu, o autor viu seus direitos desrespeitados pela 

requerida, mormente pelo fato de que ela é que deu causa aos danos que 

sofrera. O comando legal é imperativo e sua observância irrestrita deve 

sempre ser proclamada como necessária. O caso, pois, retrata incidência 

do dano moral puro, o que significa dizer que ele se esgota na lesão à 

personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do 

próprio ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens 

incorpóreos, a exemplo da imagem, da honra, da privacidade, da 

auto-estima, tornando extremamente difícil a prova da efetiva da lesão. É 

pacífico o entendimento de se reconhecer o dano moral quando há lesão 

ao íntimo da pessoa, capaz de lhe causar dor, sofrimento e angústia. Já 

decidiu o e. STJ: "Ação cominatória. Obrigação de fazer. Artigos 1.056 do 

antigo Código Civil e 461 do Código de Processo Civil. Dano material. Dano 

moral. Valor. Precedentes da Corte. 1. Pertinente a conversão da 

obrigação em perdas e danos se o autor requerer, se for impossível a 

tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente ao do 

adimplemento. No caso, imposta a condenação para recuperação do 

prédio danificado, não é pertinente impor também a condenação por danos 

materiais, a serem apurados em liquidação. 2. Pertinentes os danos morais 

diante da situação concreta dos autos, bem identificado no acórdão os 

elementos que o ensejam, assim, a angústia, o sofrimento, diante dos 

riscos decorrentes dos danos ca usados. 3. O valor do dano moral 

somente pode ser revisto na Corte se exagerado, abusivo ou 

insignificante, devendo ser fixado em valor certo e não no equivalente em 

salários mínimos. 4. Recurso especial conhecido e provido, em parte. (STJ 

- REsp 752420/RS - Min. Carlos Alberto Menezes Direito - 3ª Turma) Na 

presente ação, o autor viu-se negligenciado no direito que lhe é 

assegurado por Lei. Por certo, sofreu abalo em seu âmago, que não lhe 

trouxe meros aborrecimentos, mas, sim, sentimento de angústia, 

indignação e injustiça, ou até mesmo desprezo. E mais, ele viu-se obrigado 

a dispor de grande parte do seu rendimento para providenciar o conserto 

do refrigerador, vez que a demandada se recusou a fazê-lo. Por tratar-se 

de dano moral puro, desnecessária a sua prova, eis que presumido. É o 

entendimento: RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO 

DE DEVEDORES. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Ausente prova da contratação entre as partes, ônus que 

incumbia à parte ré. A parte autora teve seu nome inscrito nos cadastros 

dos órgãos de restrição ao crédito por força de contrato inexistente. 

Sendo indevida a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de 

inadimplentes, é caso de dano moral puro, passível de indenização, o qual 

independe de comprovação do dano efetivo. (...). O valor do dano moral 

deve ser estabelecido de maneira a compensar a lesão causada em direito 

da personalidade e com atenção aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Apelo não provido.(Apelação Cível, Nº 70081603532, 

Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar 

Muller, Julgado em: 27-06-2019) APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE 

CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS A 

TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. DEVER DE 
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PRESTAR INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA DESCUMPRIDO. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÁTICA ABUSIVA - ART. 39, IV, CDC. 

DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. Da maneira que foi entabulada a contratação no caso em 

exame, restou configurada a excessiva desvantagem da parte 

consumidora, tendo em vista que, além de não se tratar de empréstimo 

pessoal puro e simples, não há definição da quantidade de descontos 

necessários ao adimplemento, os quais estão atrelados aos proventos de 

aposentadoria da autoria configurando a abusividade prevista pelo artigo 

39, inciso IV, do CDC. Dano moral. Presente falha na prestação do serviço 

pela instituição financeira ao, do que decorre o dever de reparar os danos 

causados, conforme art. 14 do CDC. Evidente abuso de direito indenizável, 

porque não se trata de mero transtorno ou dissabor, em face das graves 

consequências que ocasiona. Dano in re ipsa. Dano vinculado à própria 

existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à 

pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova. Quantum 

indenizatório. Indenização arbitrada com base nos parâmetros utilizados 

pela Câmara em situações análogas. Inversão dos encargos 

sucumbenciais. (Apelação Cível, Nº 70081178469, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado 

em: 28-06-2019) É cediço que nas ações de indenização por dano moral, 

cabe ao Magistrado, sob seu prudente arbítrio e mediante as 

circunstâncias do caso, fixar o valor da indenização. Isso porque a 

pretensão indenizatória, nesses casos, é sempre estimada, vez que o 

autor lida com sentimentos e valores, dos quais a expressão econômica é, 

por natureza, inexata e imprevisível. Tais características impedem a 

indicação de valor certo no pedido inicial, pois sujeitaria o autor a 

mensurar, com estrita precisão, uma soma que, ao final, dependerá 

exclusivamente do critério subjetivo do julgador. Muito se discute acerca 

dos critérios e parâmetros a serem adotados pelos Juízes para fixar o 

valor do quantum, em ações de indenizações dessa natureza, tamanha a 

dificuldade para fazê-lo. A indenização de cunho moral deve ser arbitrada 

de forma a impor ao ofensor uma penalidade didática, visando a 

desestimulá-lo de reincidir na prática do ato (comissivo ou omissivo) 

lesivo, prestando-se, ainda, para compensar o sofrimento e a deformação 

experimentados pela vítima, sem, contudo, propiciar-lhe o enriquecimento 

sem causa. Este é o caráter dúplice do instituto do dano-moral: o 

satisfativo e o pedagógico. Denota-se ser a requerente pessoa idosa e, 

por certo, carecedora de cuidados especiais, quiçá médicos. Faz-se 

presente o liame de causalidade entre a conduta da demandada e o dano 

suportado pela autora, para a definição da responsabilidade de indenizar 

por dano moral. A ausência de cumprimento de preceito legal causa uma 

sensação de desconforto e insegurança no usuário, principalmente 

quando se trata de pessoa idosa, não se exigindo, in casu, a 

comprovação dos reflexos patrimoniais. No que tange aos danos 

materiais, embora o autor tenha trazido orçamentos, não há prova do 

efetivo pagamento do quantum pleiteado a título de danos materiais, o que 

acarreta a improcedência da pretensão indenizatória neste ímterim. Ex 

positis, julgo parcialmente procedente o pedido inicial. Observando o 

critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da 

demandante, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a 

empresa requerida a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano 

moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 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, a demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da 

autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado 

da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 13 

de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010495-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE ALMEIDA MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001495-07.2017.8.11.0003 Ação de Revisão Contratual e 

Anulação de Cláusulas Ilegais c/c Pedido de Restituição de Valores 

Requerente: Josué Almeida Maciel Requerido: Banco Honda S/A Vistos 

etc. JOSUÉ ALMEIDA MACIEL, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE 

CLÁUSULAS ILEGAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES contra 

BANCO HONDA S/A, também qualificado no processo, visando obter a 

declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas e com 

onerosidade excessiva no contrato pactuado entre as partes e restituição 

dos valores pagos a maior, acrescido de juros e correção monetária. O 

autor aduz ter contratado com a ré financiamento na modalidade de Cédula 

de Crédito Bancário, no valor de R$ 5.530,62 (cinco mil quinhentos e trinta 

reais e sessenta e dois centavos), para pagamento em 36 (trinta e seis) 

parcelas mensais de R$ 245,13 (duzentos e quarenta e cinco reais e treze 

centavos). Alega que a demandada inseriu no instrumento de contrato 

cláusulas leoninas, abusivas e ilegais, onerando-lhe excessivamente. 

Argui que o CDC e a CF asseguram o equilíbrio contratual. Requer a 

revisão da avença com a devolução dos valores pagos a maior. Juntou 

documentos. A instituição financeira apresentou contestação (Id. 

12493842). Alega em preliminar a inépcia da petição inicial, ao argumento 

de que o autor não discriminou as obrigações contratuais que pretende 

controverter, bem como impugnou a assistência judiciária gratuita. Argui 

que as cláusulas do contrato têm respaldo legal, e que os pedidos 

contrariam súmulas e orientações do STJ sedimentadas em julgamentos 

repetitivos. Que a requerente se beneficiou do mútuo e se recusa ao 

cumprimento das suas obrigações. Aduz, em longo arrazoado, ser 

impossível a revisão vez que apenas cobra o que restou pactuado entre 

as partes. Pugna pela improcedência da pretensão inicial. Tréplica 

apresentada sob o Id. 13194833. Intimados a especificarem as provas que 

ainda pretendiam produzir, o autor quedou-se inerte e a ré requereu o 

julgamento antecipado da lide. Tentada a conciliação entre as partes, esta 

restou inexitosa (Id. 23026938). 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 outras provas além das constantes dos autos, 

na forma do art. 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 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 alegação da instituição financeira 

requerida de inépcia da inicial é totalmente insubsistente, vez que da 

leitura da peça vestibular resta claro o objetivo perseguido pelo autor, cujo 

objeto restou amplamente impugnado desde a contestação, sendo que o 

pedido do requerente encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. 

Ademais, é ponto incontroverso a ocorrência de vínculo contratual entre 

as partes, restando clarividente nos autos a responsabilidade da ré, em 

caso de suposto prejuízo causado ao demandante. Se há discussão 

sobre a existência de danos, obviamente é o autor parte legítima para 

figurar no pólo ativo da demanda e, ainda, possui legítimo interesse em 

propor a demanda judicial objetivando o devido ressarcimento. Nesse 

sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.08.955638-5/001 - AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - AGRAVO RETIDO - 

RETRATAÇÃO - PERDA DO OBJETO - CARÊNCIA DE AÇÃO - INOVAÇÃO 
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RECURSAL - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - DECISÃO EXTRA 

PETITA - VÍCIO NÃO CONSTATADO - PRELIMINARES AFASTADAS - 

MORTE DE PASSAGEIRO - CULPA INCONTROVERSA - DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS - FIXAÇÃO VALOR - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL 

DE INCIDÊNCIA (SÚMULA 54/ STJ) - PENSÃO MENSAL - AUSENCIA DE 

PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA -DENUNCIAÇÃO DA LIDE - 

CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA SEGURADORA - POSSIBILIDADE - ÔNUS 

DE SUCUMBÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. - 

Não deve ser conhecido o agravo retido cujo decisum agravado foi 

reformado em sede de juízo de retratação, dada a manifesta perda do 

objeto. - Alegando a apelante matéria não suscitada nem debatida na 

instância primeva, não deve ser conhecido o recurso por esta instância, 

pois consubstancia-se inovação recursal. - Estando a exordial 

devidamente fundamentada, sendo claros e inteligíveis o pedido e a causa 

de pedir, não há que se falar em inépcia da inicial. - O dano moral em caso 

de morte de familiar é presumido, sendo devida indenização. Para o 

arbitramento do valor da indenização por danos morais, há que se levar 

em conta o princípio da proporcionalidade, a capacidade econômica do 

ofensor, a reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo ofensor e pela 

vítima, e, por fim, que o ressarcimento do dano não se transforme em 

ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. - Os juros de 

mora sobre indenização por dano decorrente de ato ilícito, quando a 

responsabilidade é extracontratual, tem como termo inicial a data da 

ocorrência do evento danoso, por aplicação da Súmula 54/STJ. - Não é 

devida pensão a pais de vítima fatal de acidente de trânsito se não restar 

comprovado nos autos, que dependiam os mesmos economicamente 

dessa, uma vez que os danos materiais requerem demonstração fática de 

prejuízo mensurável. O fato de o filho exercer atividade laborativa antes 

do evento de sua morte não é suficiente presumir a dependência 

econômica de seus pais em relação àquele. - Ao assumir a seguradora 

condição de litisconsorte com a denunciante no processo de 

conhecimento, a obrigação decorrente da sentença condenatória passa a 

ser solidária em relação ao segurado e à seguradora, permitindo, no limite 

da apólice, que o acidentado execute, diretamente, as verbas 

indenizatórias em desfavor da seguradora. - O fato de a denunciada não 

ter se insurgido contra a denunciação propriamente dita não a exime do 

pagamento das custas e honorários na lide derivada, porque nesta saiu 

sucumbente, sendo o pagamento da verba sucumbencial na ação 

secundária fundado no princípio da causalidade. Quanto à impugnação à 

assistência judiciária gratuita, esta também não merece prosperar. A 

demandada pugna pela não concessão do benefício da assistência 

judiciária gratuita, ao argumento de que o autor possui condições 

econômico-financeiras para suportar as custas processuais. Embora 

inicialmente tenha sido indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita 

ao autor (Id. 11301507), ao realizar pesquisa pelo sistema INFOJUD, 

constatou-se que o demandante recebe salário mensal no valor de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como não possui bens de alto 

valor. Na esteira da interpretação dominante do art. 4º, da Lei 1.060/50, 

com vistas a possibilitar amplo acesso ao Judiciário, conforme preconiza a 

Constituição da República, o benefício da assistência judiciária gratuita 

deve ser concedido à pessoa física mediante simples requerimento, sem 

necessidade de maior instrução. Todavia, nada obsta que a parte 

contrária requeira a sua revogação, provando, afinal, que a alegação de 

pobreza não condiz com a realidade. Nos dizeres de Artêmio Zanon, 

"concedido o benefício da Justiça Gratuita, a parte contrária poderá 

requerer a sua revogação, desde que prove a inexistência ou o 

desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão". 

("Assistência Judiciária Gratuita", Saraiva, l.985, p. 68). Logo, compete ao 

impugnante o ônus da prova de que o impugnado tem condições 

financeiras de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu 

sustento. Nesse sentido: "IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA - LEI 1.060/50 - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE 

- AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO DO IMPUGNANTE - PEDIDO 

IMPROCEDENTE. A declaração de pobreza firmada pelo requerente da 

assistência judiciária goza de presunção juris tantum de veracidade, 

sendo da parte contrária o ônus da prova para sua desconstituição, não 

bastando para tanto meras alegações, despidas de lastro probatório". 

(TJMG, Ap.: 499510-2, Décima Primeira Câmara Cível, rel.: Selma 

Marques). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA IMPUGNAÇÃO - CONDIÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA - ÔNUS DA PROVA - RECURSO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO. A justiça gratuita concedida em primeiro grau de 

jurisdição presume, nos termos da lei 1.060/50, que a parte requerente 

seja financeiramente hipossuficiente. A revogação do benefício 

pressupõe prova em contrário e, inexistente esta, o benefício deve ser 

mantido. (TJMG, Ap.: 468939-4, Décima Sétima Câmara Cível, rel.: Luciano 

Pinto) O art. 8º, da Lei nº 1.060/50, confere poder ao juiz, para ex officio, 

revogar ou indeferir o benefício de assistência judiciária gratuita, desde 

que ocorra o desaparecimento dos requisitos essenciais a sua 

concessão. In casu, os elementos trazidos pelo próprio autor, aliados as 

informações colhidas pelo sistema INFOJUD, confirmam a presunção de 

pobreza do demandante, razão pela qual defiro o pedido de assistência 

judiciária gratuita ao requerente, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. Rejeito as preliminares. Adentrando no mérito da lide, 

vê-se que o fim colimado na exordial cinge-se no pedido de declaração de 

existência de cláusulas abusivas insertas no contrato de financiamento na 

modalidade de Cédula de Crédito Bancário, e excesso de cobrança. O 

instrumento escrito firmado entre as partes está albergado pelo CDC, 

figurando a requerida como fornecedora e o demandante como 

consumidor, nos termos do artigo 3º, do referido Diploma Legal. No 

presente caso, observa-se que o contrato reveste-se de verdadeiro pacto 

por adesão, no qual as cláusulas não resultam do livre entendimento das 

partes, o que possibilita a pretensa revisão, nos termos do artigo 5º, XXXII, 

da Carta Magna, que estabelece ao Estado o dever de promover a 

proteção efetiva ao consumidor, tratando-se de direito e garantia 

fundamental. Cumpre ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais, 

com fulcro no dispositivo acima mencionado e no artigo 6º, V, do CDC, 

quando se tornem excessivamente onerosas ao consumidor, resultando 

no agravamento substancial das obrigações assumidas contratualmente. 

Vale destacar que, por meio da referida revisão, não está a se negar 

validade ao pacta sunt servanda, mas apenas tornando relativo o referido 

princípio, face à boa-fé contratual, proporcionando a defesa do 

consumidor em caso de pactos abusivos, sem que isto enseje 

insegurança jurídica. É da jurisprudência: "EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

CÉDULA RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CLÁUSULA 

CONTRATUAL ABUSIVA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - EQUILÍBRIO 

CONTRATUAL - ANULAÇÃO - POSSIBILIDADE. As atividades 

desempenhadas pelos bancos e administradoras de cartão de crédito 

devem ser consideradas como inseridas no conceito de relação de 

consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC. O CDC encerra normas de 

ordem pública, que possuem incidência imediata. Verificado o teor abusivo 

de cláusula contratual em detrimento do consumidor, necessária a revisão 

pelo julgador, em busca do equilíbrio contratual. A cláusula contratual que 

autoriza a cobrança da comissão de permanência é claramente 

potestativa e deve ser anulada". TAMG, Ap. 449813-3, 9ª CC, Rel. Juiz 

Hélcio Valentim, j. 21/5/2012. AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – BUSCA 

E APREENSÃO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO 

DEFINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRINCÍPIO DO 

PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – DECOTE DOS EXCESSOS – DECISÃO DE PRIMEIRO 

GRAU EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não apresentado qualquer argumento novo 

capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que 

se impõe. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, 

calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever 

de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. (AgR 

112496/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) A incidência do 

CDC, norma de ordem pública, torna relativa a aplicação do princípio pacta 

sunt servanda, sem, contudo, ofendê-lo. Ressalta-se que é necessária e 

imperativa a adequação de tal princípio aos novos tempos e à hodierna 

realidade das relações de consumo. Além disso, tratando-se de contratos 

firmados por instituição financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, 

pois inexiste a comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes. 

O autor busca a revisão dos juros cobrados pela instituição financeira; 

porém, no que tange à limitação dos juros pactuados, o Supremo Tribunal 

Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação imediata do § 3º, 

do artigo 192, da Constituição Federal, atribuindo a essa norma o caráter 

da não auto-aplicabilidade, por se tratar de disposição legal dependente de 

regulamentação em lei complementar. A edição da Emenda Constitucional 

20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º do artigo 192 da Carta 

da República. Dessa forma, a discussão sobre sua eficácia imediata 

perdeu significância. Destarte, partindo do princípio que o § 3º do artigo 

192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha reiteradamente 
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decidido de forma diversa, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da 

aplicação do mencionado dispositivo de lei, não podendo, portanto, ser 

considerado nem mesmo para reger relações passadas, sob sua égide. 

Conclui-se daí que, ainda que árduos ao consumidor, prevalecem os juros 

contratados. Além do mais, não é possível a limitação da taxa de juros com 

base na Lei de Usura, visto que as disposições do Decreto 22.626/33 não 

são aplicáveis às operações de crédito efetuadas por instituições do 

Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o enunciado de Súmula 596, 

do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 596 – “As disposições do Decreto 

22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos 

cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, 

que integram o Sistema Financeiro Nacional.” Quanto à capitalização de 

juros, conquanto existam julgadores que admitam a possibilidade de 

capitalização, seja anual, semestral ou até mensal, entendo que essa 

prática é vedada de qualquer forma, à exceção daqueles títulos regidos 

por leis especiais, o que não é o caso. Com efeito, o contrato firmado 

entre as partes foi de adesão, não sendo regido por leis especiais que 

permitem a capitalização. Quanto ao tema da capitalização, importa 

consignar que o entendimento prevalecente no Superior Tribunal de 

Justiça era no sentido de que somente seria admitida em casos 

específicos (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), previstos em 

lei, conforme enunciado da Súmula 93. Todavia, com a edição da MP nº 

1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a Segunda 

Seção do Tribunal da Cidadania passou a admitir a capitalização mensal 

nos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, desde que 

houvesse previsão contratual expressa. Mas, no preciso caso em exame, 

não se visualiza a incidência da capitalização mensal de juros e, mesmo 

se houvesse a referida capitalização, considerando que o contrato 

firmado está abrangido pelas MP´s alhures mencionada, forçoso seria 

admitir a capitalização mensal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR 

REJEITADA – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DOS ARTS. 282 E 283 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA – 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 

EXPRESSAMENTE PACTUADA – COBRANÇA DE COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – 

IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO 

APÓS 30/04/2008 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A revisão dos 

contratos bancário exige apenas análise jurídica de suas cláusulas, e a 

redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, de 

modo que não prospera a alegação de cerceamento de defesa, já que 

desnecessária a perícia contábil, eis que constam dos respectivos 

contratos quais encargos incidentes são devidos e a revisão das 

cláusulas contratuais só depende da conferência jurídica de sua 

legalidade” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 19343/2015 – Rel. DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO – j. 24/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015). 2. Não há 

inépcia da inicial se preenchidos os requisitos dos arts. 282 e 283 do 

CPC/1973, vigente à época. 3. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, 

submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos 

contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida 

Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em 

periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e 

expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em 

percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015). (...). (Ap 57228/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017) “PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – CONTRATO BANCÁRIO 

– CAPITALIAÇÃO MENSAL DOS JUROS – REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA 

– INCIDÊNCIA – SÚMULAS N.05 E 07 DO STJ – DECISÃO MANTIDA EM 

TODOS OS SEUS TERMOS – SUCMUBÊNCIA RECÍPROCA 

–DESPROVIMENTO. 1 – Esta Corte já firmou o entendimento de que, nos 

contratos firmados por instituições financeiras, posteriormente à edição da 

MP 1.923-17/2000, de 31/3/2000, é possível a incidência de capitalização 

mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Portanto, para sua 

cobrança, é necessário estar evidenciado que o contrato fora firmado 

após 31/3/2000 e que o referido encargo tenha sido expressamente 

pactuado. 2 – No caso, não restou demonstrada a previsão contratual 

acerca da capitalização. Ademais, se a instância ordinária não se 

manifestou sobre a existência do pacto, a verificação de tal aspecto nesta 

Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova dos termos do 

contrato. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Precedentes. 3 – Não há 

que se falar em redistribuição do ônus sucumbencial, tendo em vsta que a 

decisão restou mantida em todos os seus termos. Irretocável a partilha 

fixada. 4 – Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no REsp 763503/RS, 

Rel. Min. Jorge Scartezzini). O demandante, por meio do pedido 

declaratório, rebela-se contra os encargos contratuais, dentre eles a 

capitalização mensal de juros, sendo certo que ele mesmo afirma na sua 

peça inicial que efetuou o pagamento de várias parcelas do contrato. Ora, 

clarividente esta que o requerente aceitou os encargos contratuais 

cobrados. Logo, sua atitude de se rebelar contra os encargos contratuais 

afronta o princípio do "non venire contra factum proprium". Valendo-se 

dos ensinamentos de Pontes de Miranda sobre o mencionado princípio, 

salientou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp nº 605.687/AM, j. 

em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273: "(...) nos termos de princípio invocável 

em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum 

proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em 

contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada 

objetivamente, de acordo com a lei' (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de 

direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64)." O principal efeito da 

aplicação desse princípio, no dizer de Paulo Mota Pinto, "será o da inibição 

do exercício de poderes jurídicos ou direitos, em contradição com o 

comportamento anterior" (aut. cit., em artigo sobre a proibição do 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium) no direito 

civil, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - Volume Comemorativo, 

pág 269 - 322. "Figuras Particulares da Boa Fé objetiva e venire contra 

factum proprium", Luciano de Camargo Penteado, Revista de Direito 

Privado, vol. 27, p. 262.) O entendimento sobre as matérias ventiladas, in 

casu, já se encontra pacificado na jurisprudência e Súmulas junto ao STJ 

e STF, conforme alhures mencionado. Em face dos argumentos acima 

expendidos, vê-se que a taxa de juros pré-fixada entre o mutuante e o 

mutuário é juridicamente perfeita, vez que as entidades financeiras não 

são subordinadas ao limite de juros especificado na Lei da Usura. Ainda 

que se admita inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional quanto 

ao patamar de juros aplicáveis às operações bancárias, na ausência 

desta, ao contrário do que alega a parte autora, não tem lugar a limitação 

constante da Lei de Usura. É que, conforme salientado, tal limitação não se 

aplica às instituições financeiras. Ademais, a taxa estipulada no contrato 

em comento encontra-se bastante razoável, própria dos financiamentos 

de bens de consumo, não se vislumbrando a abusividade. Com efeito, ao 

disponibilizar determinada quantia pecuniária a seu cliente, a instituição 

financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, 

sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, 

obviamente, almeja lucro. Destarte, a taxa final de juros pactuada com o 

devedor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em 

consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas 

operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das 

taxas de risco e do lucro, como já dito. Sobre o tema é o voto do Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, - citando, inclusive, estudo efetuado por 

Professores da Fundação Getúlio Vargas -, que: "As instituições 

financeiras são responsáveis pela intermediação dos recursos entre os 

poupadores, agentes com recursos momentaneamente ociosos, e os 

tomadores de empréstimos, que utilizam estes recursos seja na aquisição 

de bens de consumo seja na realização de investimentos. O spread 

bancário é a diferença entre a taxa de juros paga ao poupador e a 

cobrada do tomador do empréstimo, constituindo-se, portanto, na 

remuneração do serviço de intermediação. Assim como os preços, os 

juros são obtidos mediante o somatório de diversos componentes do custo 

final do dinheiro, tais como custo de captação, a taxa de risco, custos 

administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e 

tributário e, finalmente o lucro do banco (...) O spread bancário, na 

verdade, segundo estudos do Banco Central mencionado pelo 

Professores da Fundação Getúlio Vargas, pode ser decomposto em risco 

de inadimplência, equivalente a 15,8%, despesas administrativas a 19,2%, 

impostos indiretos a 8,2%, impostos diretos a 21%, margem do Banco a 

35,7%, sendo que essa margem é ' margem média do setor bancário 

calculada sobre todos os empréstimos'. O raciocínio que desenvolvem 

mostra que também a correlação do prazo do empréstimo com a taxa de 

inadimplência repercute sobre o spread. Assim por exemplo 'em um 

empréstimo mensal o tomador de empréstimo paga um spread de 30% 

caso a taxa de inadimplência seja de 1% dos empréstimos concedidos. Já 
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nos empréstimos semanais, esse spread sobe para quase 100%. Os 

valores chegam a 140% no caso de empréstimos mensais com taxa de 

inadimplência de 5% e a 540% nos empréstimos semanais com a mesma 

taxa de inadimplência'. Por outro lado, os custos de captação variam 

conforme a fonte da qual o banco obtém o dinheiro que repassará ao 

mutuário, podendo citar-se, v.g., as cadernetas de poupança, os 

depósitos remunerados dos correntistas e aplicadores e moeda 

estrangeira. Evidentemente, o banco deverá devolver o dinheiro 

devidamente remunerado com o índice contratado ou previsto na lei, 

conforme a espécie. Concluindo, os gastos com pessoal, com o 

estabelecimento - alugado ou não - com o material de consumo (papel, 

equipamentos veículos, material de limpeza, alimentação, etc.) e com os 

impostos e taxas recolhidas às entidades fazendárias igualmente são 

contabilizados para o cálculo da taxa de juros, pois representam o quanto 

se gasta com o suporte físico da instituição. A taxa de risco, por sua vez, 

decorre dos prejuízos que a instituição tem com os devedores que não 

pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas dívidas. O 

descumprimento da obrigação por parte destes, obviamente, tem reflexo 

obrigatório no custo do dinheiro emprestado a todos os mutuários, 

sobretudo num período de alto índice de inadimplência, para viabilizar 

possa a instituição remunerar as fontes de custeio pelos índices 

respectivos e pagar as despesas administrativas e tributárias. Finalmente, 

à taxa de juros deve ser acrescido o lucro do banco, sem o qual não 

poderá o mesmo crescer, acumular patrimônio e remunerar os seus 

acionistas." (Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS).[1] Não se pode 

acoimar de abusiva determinada taxa de juros somente com base na 

alegada estabilidade econômica do país, olvidando-se dos demais 

aspectos que vigem no sistema financeiro, notadamente a política 

monetária pública. A alegada abusividade somente poderia ser 

reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo 

vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, 

na época da contratação do mútuo. Não há como reconhecer a 

abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes. 

Assim, prevalece a taxa de juros avençada, até porque, inexistem provas 

que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no 

momento de sua celebração. Neste sentido: "EMENTA: REVISÃO 

CONTRATUAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS - VEDAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA - JUROS DE MORA 

ABUSIVOS - LIMITAÇÃO A 1% ANO MÊS - TARIFA DE CADASTRO E 

REGISTRO DE CONTRATO - INSTRUMENTO POSTERIOR A 30/04/08 - 

RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. I - As taxas de juros, nos contratos 

bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, 

expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, 

restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas sujeitas à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor em que seja patente a abusividade do 

percentual de juros contratado. II - Embora controvertida a matéria, 

entendo pela prevalência da vedação à capitalização mensal de juros em 

contratos bancários, à exceção das cédulas de crédito, considerando o 

resultado do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 

1.0707.05.100807-6/003, por esta Corte de Justiça. III - O Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula de nº472, consignando que a cobrança de 

comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual, e seu valor não pode ultrapassar a soma 

dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. A 

fixação de juros de mora superiores a 1% ao mês é abusiva e o encargo 

deve ser limitado a esse patamar. IV - Segundo o entendimento adotado 

pelo STJ, no julgamento do REsp 125.1331/RS, selecionado como 

representativo da controvérsia, a partir de 30/04/08, é ilegítima a cobrança 

Tarifa de Registro de Contrato, sendo válida, contudo, a Tarifa de 

Cadastro, pactuada no inicio da relação e em valor não abusivo. V - A 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no 

art.42 parágrafo único, do CDC, aplica-se aos casos em que evidenciado 

pagamento efetuado em decorrência de má-fé do credor, o que não 

ocorre na hipótese de quitação de parcelas contratuais, cuja cobrança 

decorre de prévia e, até então, válida pactuação, quando a devolução 

deve ocorrer de forma simples.V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À SOMA DOS ENCARGOS 

REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS.- Conforme o Enunciado 

de Súmula nº. 472, do STJ, é permitida a cobrança da comissão de 

permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no Contrato. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0024.13.429792-8/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 

APELANTE(S): BANCO ITAUCARD S/A - APELADO(A)(S): RAFAEL DE 

JESUS RIBEIRO." "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMO 

PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO 

CONSTATADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - VEDAÇÃO - ENCARGOS 

MORATÓRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS - LIMITAÇÃO - 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. I - A teor da 

Súmula 297 do STJ aplicam-se as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor às instituições financeiras, sendo vedado, contudo, ao 

magistrado, proceder à revisão contratual de ofício, incumbindo à parte o 

dever de impugnar as cláusulas que entende abusivas. II - As taxas de 

juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à 

vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às 

regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas 

sujeitas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor em que seja 

patente a abusividade do percentual de juros contratado. III - Embora 

controvertida a matéria, entendo pela prevalência da vedação à 

capitalização mensal de juros em contratos bancários, à exceção das 

cédulas de crédito, considerando o resultado do julgamento do incidente 

de inconstitucionalidade nº 1.0707.05.100807-6/003, por esta Corte de 

Justiça. IV - O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº472, 

consignando que a cobrança de comissão de permanência exclui a 

exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, e 

seu valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e 

moratórios previstos no contrato; ausente previsão de cobrança da 

comissão de permanência, possível a cumulação de multa, juros 

moratórios e remuneratórios, que não podem, no caso, ultrapassar a taxa 

cobrada no período da normalidade, haja vista a ausência de critérios para 

a fixação dos "juros remuneratórios de inadimplência" previstos no 

contrato. V - A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

prevista no art.42 parágrafo único, do CDC, aplica-se aos casos em que 

evidenciado pagamento efetuado em decorrência de má-fé do credor, o 

que não ocorre na hipótese de quitação de parcelas contratuais, cuja 

cobrança decorre de prévia e, até então, válida pactuação, quando a 

devolução deve ocorrer de forma simples. V.V. EMENTA: REVISÃO 

CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À SOMA DOS 

ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS. - De 

acordo com a Súmula nº. 472, do STJ, é permitida a cobrança da comissão 

de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0027.14.001912-9/001 - COMARCA DE BETIM - APELANTE(S): ISMALIA 

EUSTAQUIO FERREIRA - APELADO(A)(S): AYMORE FINANCIAMENTO 

INVESTIMENTO S/A. Não há, portanto, como modificar a taxa 

contratualmente ajustada. No que concerne à previsão de incidência de 

comissão de permanência, do precedente do Superior Tribunal de Justiça, 

colhe-se do voto condutor da lavra do Min. Carlos Alberto Meneses Direito 

que: "No que concerne ao período da inadimplência, o certo é que do 

ponto de vista econômico, como já vimos, o percentual de inadimplência 

dos tomadores tem impacto substancial na cobrança da taxa de juros. ... 

No Brasil, a taxa de inadimplência é cobrada sob a rubrica 'comissão de 

permanência'. A comissão de permanência, por sua vez, não é ilegal, 

sendo certo que, conforme já decidido e pacificado nesta Corte, tem 

finalidade semelhante, precipuamente, à da correção monetária, qual seja 

atualizar o valor da dívida, a contar de seu vencimento. Foi criada antes da 

correção monetária, sendo facultada, com base na Lei nº 4.595/64 e na 

Resolução nº 1.129/86 - BACEN, a sua cobrança pelas instituições 

financeiras por dia de atraso no pagamento do débito. Observe-se o que 

disse o Senhor Ministro Eduardo Ribeiro, no REsp nº 4.443/SP, julgado em 

09/10/90 (RSTJ 33/249-253), sobre a função da comissão de 

permanência, verbis: 'Cumpre ter-se em mente que a comissão de 

permanência foi instituída quando inexistia previsão legal de correção 

monetária. Visava a compensar a desvalorização da moeda e também 

remunerar o banco mutuante. Sobrevindo a Lei 6.899/81, a primeira função 

do acessório em exame deixou de justificar-se, não se podendo admitir 

que se cumulasse com a correção monetária, então instituída'.". À luz da 

orientação acima, há que se admitir que não há obstáculo em permitir que 

a comissão de permanência varie segundo as taxas do mercado do dia de 

pagamento, haja vista que não são as entidades financeiras que as fixam, 

mas, sim, o Conselho Monetário Nacional. Malgrado tenha decidido no 

sentido de caracterizar como ilícita a cláusula, vejo que a tese não mais 
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encontra respaldo na jurisprudência dominante sobre o tema no aludido 

Tribunal: "... a própria Resolução nº 1.129/86, do Banco Central do Brasil, 

no item I, estabelece que a comissão de permanência será calculada as 

mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia 

do pagamento. Não há aí potestatividade, já que as taxas de mercado não 

são fixadas pelo próprio credor, mas, sim, definidas pelo próprio mercado 

ante as oscilações econômico-financeiras, estas fiscalizadas pelo 

Governo que, como sói acontecer, intervém para sanar distorções 

indesejáveis. Por outro lado, após o vencimento do contrato, a cobrança 

da comissão de permanência subordinada a mesma taxa de juros prevista 

neste não mais se justifica, presente que a realidade econômica desse 

período poderá não mais ser a mesma da época em que celebrado o 

contrato. Nesse caso, a cobrança da comissão de permanência 

considerando a taxa média do mercado, no período da inadimplência, 

apresenta-se, a meu sentir, como melhor solução. Apenas, observe-se, a 

taxa média a ser adotada por força desta decisão não pode ser superior à 

taxa de juros previamente pactuada, na eventualidade, diante de 

circunstâncias econômicas anormais, de ser ela superior. É que a 

pretensão do banco recorrente resume-se na confirmação da 'legalidade 

dos encargos financeiros livremente pactuados' (fls. 292), sendo as taxas 

do contrato, portanto, o limite para esta decisão, que não pode ultrapassar 

o pedido". Assim, flagrante a inexistência de cláusulas abusivas em 

relação ao contrato, objeto da presente demanda. Vê-se pelo instrumento 

de contrato (Id. 11236485) que as taxas administrativas cobradas por 

ocasião da assinatura do contrato encontram-se ali especificadas, sendo 

certo que houve a concordância expressa do demandante. No que 

concerne à cobrança de taxas pela demandada, é preciso consignar que 

houve decisão recente do e. STJ referente à cobrança de encargos 

contratuais, por meio dos REsp. nºs. 1.251.331 e 1.255.573, ambos de 

relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti. Tais julgamentos ocorreram no dia 28 

de agosto de 2013, tendo a Segunda Seção daquela Corte fixado as teses 

que devem orientar as instâncias ordinárias da Justiça brasileira no que se 

refere às cobranças da tarifa de abertura de crédito (TAC), da tarifa de 

emissão de carnê ou boleto (TEC), além da tarifa de cadastro, bem assim, 

ao financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito 

(IOF). Eis a ementa do primeiro julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS 

REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA 

ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 1. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp973.827/RS, 

julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 

24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida 

pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário 

Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços 

bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas 

expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a 

orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições 

financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a 

regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela 

prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a 

norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos 

voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela 

instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para 

os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. 

(Recurso Especial nº. 1.251.331 - RS (2011/0096435-4), Relatora: Min. 

Maria Isabel Gallotti). No caso sub judice, o contrato celebrado entre as 

partes previu, expressamente, a cobrança das taxas e serviços, 

conforme alhures mencionados. Dessa forma, não se mostra indevida a 

incidência destas tarifas, vez que expressamente contratadas. Ex positis, 

e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido 

formulado na inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da 

demandada, em verba que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 

8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 

13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO [1] Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005181-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005181-17.2016.8.11.0003 Ação de Obrigação De Fazer c/c 

Indenização por Danos Morais Autora: Aparecida Lima dos Santos Réu: 

Banco do Brasil S/A Vistos etc. APARECIDA LIMA DOS SANTOS, 

qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra BANCO DO BRASIL S/A, 

também qualificado no processo, visando a retirada de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito e o ressarcimento dos danos descritos na 

inicial. A parte autora aduz ter aberto uma conta salário junto à instituição 

financeira ré em 2010 a qual foi registrada sob o número de Agência 

2970-X, e de Conta 30487-5. Aduz que alguns meses após a abertura da 

mencionada conta pediu o cancelamento da mesma, momento no qual foi 

informada que teria que recolher a importância de R$ 5,00 (cinco reais) 
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para efetivação do cancelamento. Afirma que discordou da cobrança e 

que algum tempo depois teve seu nome negativado pelo réu, no valor de 

R$ 500,00 (quinhentos reais), uma vez que a conta não havia sido 

cancelada. Para resolver o litígio a requerente ajuizou ação perante o 

Juizado Especial Cível desta Comarca visando a declaração de 

inexistência da mencionada cobrança, bem como o ressarcimento dos 

danos sofridos, sendo que o feito foi julgado procedente em dezembro de 

2013. A demandante aduz que mesmo após a condenação sofrida no 

processo anterior a requerida voltou a negativar o seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito, com base na mesma conta, a qual foi declarada 

inexistente. Argui que, em razão disso, sofreu abalo de crédito. Invoca a 

proteção da tutela jurisdicional para ver seu nome retirado nos órgãos de 

proteção ao crédito no que diz respeito à cobrança em litígio, bem como o 

ressarcimento dos danos morais sofridos. Juntou documentos. O pedido 

de antecipação de tutela foi indeferido (Id. 7986335). A demandada foi 

devidamente citada, deixando transcorrer in albis o prazo para 

contestação (Id. 11903384), de modo que a peça defensiva apresentada é 

intempestiva. Intimados a se manifestarem sobre as provas que ainda 

pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide. 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 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, DJU 17.9.1990). "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-SP/93). 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. Os fatos 

alegados na inicial, com fundamento nas provas documentais 

exuberantes, dificilmente seriam contrariados. Além disso, fictamente 

estão eles confessados pela aplicação dos efeitos da revelia, uma vez 

que a requerida, devidamente citada, não contestou o pedido no prazo 

legal. Ingresso no mérito da lide observando que a parte autora pretende 

obter a retirada das negativações lançadas em seu nome, por ato da parte 

ré, e o ressarcimento do alegado dano sofrido. Conforme comprovam os 

documentos que instruem a exordial, mesmo após a declaração de 

nulidade da cobrança relativa à conta objeto da lide, a ré voltou a negativar 

o nome da demandante, fundada na mesma conta outrora discutida. A 

alegação de não cabimento de danos morais in casu, é írrita e 

insubsistente, porquanto a lide tem por objeto novo lançamento do nome 

do demandante no rol dos inadimplentes após declaração de nulidade de 

tal dívida. Ora, se houve o apontamento posterior ao julgamento da lide que 

tramitou no Juízo da Quinta Vara Cível (Juizado Especial), referente à 

mesma conta ali discutida, resta claro o cabimento de indenização por 

danos morais. É incontroverso nos autos que o débito referente à 

negativação, objeto da lide, foi declarado nulo por sentença transitada em 

julgado. Todavia, conforme faz prova o documento sob o Id. 4331159, 

ainda assim a demandada voltou a lançar o nome da autora no cadastro 

de inadimplentes, ao argumento de existência de débito. Assim, a 

assertiva da ré de que o dano moral supostamente sofrido pelo requerente 

já foi ressarcido, não se sustenta. Dessa forma, a inscrição do nome da 

autora no rol dos maus pagadores por dívida já extinta afigura-se 

injustificável, porquanto, repisa-se, o débito já havia sido declarado nulo. A 

responsabilidade civil, embora escorada no mundo fático, tem sustentação 

jurídica. Depende da prática de ato ilícito e, portanto, antijurídico, cometido 

conscientemente, dirigido a um fim, ou orientado por comportamento 

irrefletido, mas informado pela desídia, pelo açodamento ou pela inabilidade 

técnica, desde que conduza a um resultado danoso no plano material, 

imaterial ou moral. Nestes termos, cumpre analisar os elementos 

ensejadores da responsabilidade civil decorrentes de dever jurídico, quais 

sejam: conduta ilícita; dano; e, nexo de causalidade entre a conduta e o 

dano, a fim de verificar a caracterização ou não dos mesmos no caso dos 

autos. O Código Civil/02, em seu art. 186, conceituou ato ilícito, para fins 

de responsabilidade civil, senão vejamos: "aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". 

Estendendo as hipóteses de ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade 

civil, traz ainda o Código Civil/02, em seu art. 187 o seguinte preceito: 

“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.” Analisando as razões trazidas na inicial, 

bem como o contexto probatório constante dos autos, pode-se verificar 

que a empresa requerida negativou o nome do cliente por dívida declarada 

nula (Num.1662724 e 1662727). E nem se cogite a inaplicabilidade de 

ressarcimento dos danos morais em virtude de negativação preexistente 

em nome do autor, porquanto a ré foi negligente, uma vez que tinha ciência 

da nulidade do título cobrado. Registra-se, inclusive, que referido débito já 

havia sido objeto de discussão judicial, não se justificando a recalcitrância 

da demandada em negativar o nome da consumidora. Imperioso ressaltar 

que o dever de indenizar encontra suas diretrizes no artigo 186 do Novo 

Código Civil, ao determinar que aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, donde se 

conclui constituir elemento primordial a sustentar demanda ressarcitória a 

presença da culpa. Verifica-se, conforme ensina Rui Stoco, que "o nosso 

Código adotou o princípio da culpa como fundamento genérico da 

responsabilidade, embora tenha havido concessões à responsabilidade 

objetiva" (Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 3ª 

ed., p. 57). Constata-se que a responsabilidade civil, consubstanciada no 

dever de indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito, 

resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e 

lesão ao respectivo titular. Com base no conjunto probatório dos autos, 

forçoso é concluir que a razão está com a parte autora, porque não havia 

motivo plausível para a negativação do seu nome. In casu, a ré se mostrou 

negligente. Assim, tem-se que os requisitos da responsabilidade civil 

restaram caracterizados, porquanto o banco réu foi desidioso e maculou a 

honra do demandante. O dissabor experimentado pelo requerente consiste 

em saber que seu nome foi negativado em órgão de restrição ao crédito 

em face de comportamento ilícito da requerida, circunstância essa 

caracterizadora do dano moral e ensejadora do dever de indenizar. 

Ressalte-se que, para a caracterização do dano moral, basta a inclusão 

indevida no rol dos maus pagadores, sendo irrelevante a demonstração do 

prejuízo concreto sofrido pela parte. Nesse sentido remansosa é a 

jurisprudência: EMENTA: INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - INCLUSÃO DO 

NOME DA AUTORA NO BANCO DE DADOS DO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES DO SPC - INDEVIDA MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO 

APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA - OBRIGAÇÃO DA 

ASSOCIADA-USUÁRIA DE COMUNICAR AO CLIENTE A NEGATIVAÇÃO - 

DANO PRESUMIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DE SUA EXISTÊNCIA. 

Em face das normas contidas no artigo 43, § 2º, do Codecon e nos artigos 

8º e 12, § 2º, do Regulamento Nacional dos SPC's, a empresa associada e 

usuária do Serviço de Proteção ao Crédito é obrigada e responsável pela 

comunicação ao cliente da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes e pelo imediato requerimento de seu cancelamento, tão logo 

ocorra a quitação do débito. Assim agindo, a empresa estará tomando as 

devidas precauções para se exonerar de futura responsabilidade pela 

composição de danos porventura reclamados pelo consumidor. Não é 

exigível a prova do dano moral (extra-patrimonial) quando se tratar de 

indevida inscrição de devedor no SPC, pois, nesse caso, o dano moral 

decorre dessa inscrição, sendo desnecessária a demonstração de 

qualquer prejuízo, pois se trata de dano moral puro, independente de 

quaisquer reflexos patrimoniais ou de prova. (Apelação Cível 326 114 - 5, 

Relator: Desembargador PAULO CÉZAR DIAS) "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE 

INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - DISPENSABILIDADE DE PROVA 

DOS DANOS MORAIS, SUBJETIVOS. A regularidade da inscrição inicial no 

CCF/SERASA não afasta a ocorrência do dano moral pela indevida 

permanência em momento posterior ao pagamento. Presentes os 

requisitos elencados pelo art. 159 do CC/16 - atual art. 186 -, surge o 
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dever de indenizar. Em ação de indenização por danos morais, 

decorrentes de manutenção indevida de inscrição de nome no cadastro 

dos inadimplentes, não se exige a comprovação dos danos morais, que 

surgem automaticamente.(...)." (TJMG, 12ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 

2.0000.00.472069-6/000, rel. Des. Domingos Coelho). "AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR 

EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. 

MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO INDEVIDA. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. 1- Após a quitação da dívida, é irregular a 

manutenção da inscrição do nome da parte nos órgãos de proteção ao 

crédito, cabendo à instituição que efetuou a anotação providenciar a 

baixa.2- Se o nome da parte é indevidamente mantido nos cadastros de 

proteção ao crédito, já que o débito que ensejou a negativação foi pago, 

devida se mostra a indenização por danos morais. 3- O dano moral 

pautado na ofensa à honra e ao sentimento de dignidade da pessoa 

decorre da própria manutenção, injusta, da negativação junto a órgãos de 

proteção ao crédito, não se exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido pela 

parte. (...)." (TJMG, 9ª Câm. Cível, Ap. Cível nº 2.0000.00.494046-7/000, 

rel. Des. Pedro Bernardes.) "CIVIL - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - 

MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS SERVIÇOS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA PAGA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO 

- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE CIVIL - NEXO 

CAUSAL - DANO MORAL PURO (...) É indevida a manutenção do nome do 

cliente em cadastros de proteção ao crédito depois de quitada a dívida, 

ensejando, assim, a indenização por dano moral. (...) O dano moral puro 

decorre da própria ação ilícita, não se exigindo prova de efetivo prejuízo 

sofrido pela parte. A simples manutenção da negativação por dívida já 

paga enseja dano moral puro, que independe de qualquer outra 

comprovação, porquanto o próprio fato já faz presumir o dano moral, ante 

a ofensa à dignidade e à honra do cidadão. (...)." (TJMG, 17ª Câm. Cível, 

Ap. Cível nº 1.0145.05.219725-1/001, rel. Des. Márcia de Paoli Balbino). No 

que concerne ao valor do dano moral, ressalte-se que deve ser arbitrado 

com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e 

repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação 

econômica do ofensor. 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. 

Incontroverso, portanto, que inscrição do nome da autora no citado 

serviço de proteção ao crédito por um título declarado nulo, foi indevida. 

Como alhures mencionado, a demandada é revel e incumbia a ela, trazer 

aos autos, conforme a regra expressa do artigo 373, inciso II, do Código 

de Processo Civil, a existência de fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor. No entanto, quedou-se inerte, não 

apresentou qualquer prova robusta e efetiva que assegurasse, mesmo 

que por presunção, algum elemento de convicção. A propósito, leciona 

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR: In verbis “No processo civil, onde quase 

sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à 

diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão 

pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual 

exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja 

admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária 

assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de 

modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os 

fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que 

pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo 

máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato 

inexistente”. (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, VOL. I, ED. 

FORENSE, 18ª ED. PAG. 421) 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. Ex positis, e de tudo 

mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial. Observando 

o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como da 

demandante, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a 

instituição financeira requerida a pagar à autora, a título de ressarcimento 

pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 8.000,00 (oito 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-a, ainda, ao pagamento 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 Cartório 

Distribuidor para apuração do valor das custas processuais, intimando a 

requerida para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida a 

determinação, ao arquivo com baixa e anotações. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002066-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELCIO VINICIUS SILVA LATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002066-17.2018.8.11.0003 Ação de Revisão Contratual c/c 

Repetição de Indébito Requerente: Welcio Vinicius Silva Lata Requerido: 

Banco Gmac S/A Vistos etc. WELCIO VINICIUS SILVA LATA, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO GMAC S/A, também 

qualificado no processo, visando obter a declaração de nulidade das 

cláusulas contratuais abusivas e com onerosidade excessiva no contrato 

pactuado entre as partes e restituição dos valores pagos a maior. O autor 

aduz ter contratado com a ré financiamento na modalidade de Cédula de 

Crédito Bancário, no valor de R$ 25.960,00 (vinte e cinco mil, novecentos 

e sessenta reais), para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais de 

R$ 787,05 (setecentos e oitenta e sete reais e cinco centavos). Alega que 

a demandada inseriu no instrumento de contrato cláusulas leoninas, 

abusivas e ilegais, onerando-lhe excessivamente. Argui que o CDC e a CF 

asseguram o equilíbrio contratual. Requer a revisão da avença com a 

devolução dos valores pagos a maior. Juntou documentos. A instituição 

financeira apresentou contestação (Id. 13721608). Alega que foi 

observada a média de mercado na aplicação dos juros contratados. Argui 

que as cláusulas do contrato têm respaldo legal, e que os pedidos 

contrariam súmulas e orientações do STJ sedimentadas em julgamentos 

repetitivos. Que a requerente se beneficiou do mútuo e se recusa ao 

cumprimento das suas obrigações. Aduz, em longo arrazoado, ser 

impossível a revisão vez que apenas cobra o que restou pactuado entre 

as partes. Pugna pela improcedência da pretensão inicial. Tréplica 

apresentada sob o Id. 14202738. Intimados a especificarem as provas que 

ainda pretendiam produzir, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado 

da lide. Tentada a conciliação entre as partes, esta restou inexitosa (Id. 

23059110). 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 outras provas além das constantes dos autos, na forma do 

art. 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 

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. Adentrando no 

mérito da lide, vê-se que o fim colimado na exordial cinge-se no pedido de 

declaração de existência de cláusulas abusivas insertas no contrato de 
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financiamento na modalidade de Cédula de Crédito Bancário, e excesso de 

cobrança. O instrumento escrito firmado entre as partes está albergado 

pelo CDC, figurando a requerida como fornecedora e o demandante como 

consumidor, nos termos do artigo 3º, do referido Diploma Legal. No 

presente caso, observa-se que o contrato reveste-se de verdadeiro pacto 

por adesão, no qual as cláusulas não resultam do livre entendimento das 

partes, o que possibilita a pretensa revisão, nos termos do artigo 5º, XXXII, 

da Carta Magna, que estabelece ao Estado o dever de promover a 

proteção efetiva ao consumidor, tratando-se de direito e garantia 

fundamental. Cumpre ao Poder Judiciário intervir nas relações contratuais, 

com fulcro no dispositivo acima mencionado e no artigo 6º, V, do CDC, 

quando se tornem excessivamente onerosas ao consumidor, resultando 

no agravamento substancial das obrigações assumidas contratualmente. 

Vale destacar que, por meio da referida revisão, não está a se negar 

validade ao pacta sunt servanda, mas apenas tornando relativo o referido 

princípio, face à boa-fé contratual, proporcionando a defesa do 

consumidor em caso de pactos abusivos, sem que isto enseje 

insegurança jurídica. É da jurisprudência: "EMBARGOS À EXECUÇÃO - 

CÉDULA RURAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CLÁUSULA 

CONTRATUAL ABUSIVA - ONEROSIDADE EXCESSIVA - EQUILÍBRIO 

CONTRATUAL - ANULAÇÃO - POSSIBILIDADE. As atividades 

desempenhadas pelos bancos e administradoras de cartão de crédito 

devem ser consideradas como inseridas no conceito de relação de 

consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC. O CDC encerra normas de 

ordem pública, que possuem incidência imediata. Verificado o teor abusivo 

de cláusula contratual em detrimento do consumidor, necessária a revisão 

pelo julgador, em busca do equilíbrio contratual. A cláusula contratual que 

autoriza a cobrança da comissão de permanência é claramente 

potestativa e deve ser anulada". TAMG, Ap. 449813-3, 9ª CC, Rel. Juiz 

Hélcio Valentim, j. 21/5/2012. AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO 

MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGUIMENTO NEGADO – BUSCA 

E APREENSÃO – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO 

DEFINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PRINCÍPIO DO 

PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA – DECOTE DOS EXCESSOS – DECISÃO DE PRIMEIRO 

GRAU EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Não apresentado qualquer argumento novo 

capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é a medida que 

se impõe. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, 

calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever 

de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. (AgR 

112496/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) A incidência do 

CDC, norma de ordem pública, torna relativa a aplicação do princípio pacta 

sunt servanda, sem, contudo, ofendê-lo. Ressalta-se que é necessária e 

imperativa a adequação de tal princípio aos novos tempos e à hodierna 

realidade das relações de consumo. Além disso, tratando-se de contratos 

firmados por instituição financeira, tal posicionamento é ainda reforçado, 

pois inexiste a comutatividade contratual e a efetiva igualdade das partes. 

O autor busca a revisão dos juros cobrados pela instituição financeira; 

porém, no que tange à limitação dos juros pactuados, o Supremo Tribunal 

Federal já decidiu pela inconstitucionalidade da aplicação imediata do § 3º, 

do artigo 192, da Constituição Federal, atribuindo a essa norma o caráter 

da não auto-aplicabilidade, por se tratar de disposição legal dependente de 

regulamentação em lei complementar. A edição da Emenda Constitucional 

20/2003 revogou, entre outros dispositivos, o § 3º do artigo 192 da Carta 

da República. Dessa forma, a discussão sobre sua eficácia imediata 

perdeu significância. Destarte, partindo do princípio que o § 3º do artigo 

192 da CF foi revogado, embora esta magistrada já tenha reiteradamente 

decidido de forma diversa, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da 

aplicação do mencionado dispositivo de lei, não podendo, portanto, ser 

considerado nem mesmo para reger relações passadas, sob sua égide. 

Conclui-se daí que, ainda que árduos ao consumidor, prevalecem os juros 

contratados. Além do mais, não é possível a limitação da taxa de juros com 

base na Lei de Usura, visto que as disposições do Decreto 22.626/33 não 

são aplicáveis às operações de crédito efetuadas por instituições do 

Sistema Financeiro Nacional, de acordo com o enunciado de Súmula 596, 

do Supremo Tribunal Federal: “Súmula 596 – “As disposições do Decreto 

22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos 

cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, 

que integram o Sistema Financeiro Nacional.” Quanto à capitalização de 

juros, conquanto existam julgadores que admitam a possibilidade de 

capitalização, seja anual, semestral ou até mensal, entendo que essa 

prática é vedada de qualquer forma, à exceção daqueles títulos regidos 

por leis especiais, o que não é o caso. Com efeito, o contrato firmado 

entre as partes foi de adesão, não sendo regido por leis especiais que 

permitem a capitalização. Quanto ao tema da capitalização, importa 

consignar que o entendimento prevalecente no Superior Tribunal de 

Justiça era no sentido de que somente seria admitida em casos 

específicos (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), previstos em 

lei, conforme enunciado da Súmula 93. Todavia, com a edição da MP nº 

1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o nº 2.170-36/2001, a Segunda 

Seção do Tribunal da Cidadania passou a admitir a capitalização mensal 

nos contratos firmados posteriormente a sua entrada em vigor, desde que 

houvesse previsão contratual expressa. Mas, no preciso caso em exame, 

não se visualiza a incidência da capitalização mensal de juros e, mesmo 

se houvesse a referida capitalização, considerando que o contrato 

firmado está abrangido pelas MP´s alhures mencionada, forçoso seria 

admitir a capitalização mensal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA À FALTA 

DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR 

REJEITADA – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS DOS ARTS. 282 E 283 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA – 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 

EXPRESSAMENTE PACTUADA – COBRANÇA DE COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – 

IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO 

APÓS 30/04/2008 – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A revisão dos 

contratos bancário exige apenas análise jurídica de suas cláusulas, e a 

redefinição de valores, se cabível, demanda apenas cálculo aritmético, de 

modo que não prospera a alegação de cerceamento de defesa, já que 

desnecessária a perícia contábil, eis que constam dos respectivos 

contratos quais encargos incidentes são devidos e a revisão das 

cláusulas contratuais só depende da conferência jurídica de sua 

legalidade” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAC 19343/2015 – Rel. DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO – j. 24/11/2015, Publicado no DJE 27/11/2015). 2. Não há 

inépcia da inicial se preenchidos os requisitos dos arts. 282 e 283 do 

CPC/1973, vigente à época. 3. “No julgamento do REsp nº 973.827/RS, 

submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos 

contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida 

Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em 

periodicidade inferior a um ano desde que pactuada de forma clara e 

expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em 

percentual pelo menos doze vezes maior do que a mensal” (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no AREsp 544.154/MS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015). (...). (Ap 57228/2016, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017) “PROCESSUAL CIVIL – 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – CONTRATO BANCÁRIO 

– CAPITALIAÇÃO MENSAL DOS JUROS – REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA 

– INCIDÊNCIA – SÚMULAS N.05 E 07 DO STJ – DECISÃO MANTIDA EM 

TODOS OS SEUS TERMOS – SUCMUBÊNCIA RECÍPROCA 

–DESPROVIMENTO. 1 – Esta Corte já firmou o entendimento de que, nos 

contratos firmados por instituições financeiras, posteriormente à edição da 

MP 1.923-17/2000, de 31/3/2000, é possível a incidência de capitalização 

mensal dos juros, desde que expressamente pactuada. Portanto, para sua 

cobrança, é necessário estar evidenciado que o contrato fora firmado 

após 31/3/2000 e que o referido encargo tenha sido expressamente 

pactuado. 2 – No caso, não restou demonstrada a previsão contratual 

acerca da capitalização. Ademais, se a instância ordinária não se 

manifestou sobre a existência do pacto, a verificação de tal aspecto nesta 

Corte importaria, necessariamente, no reexame de prova dos termos do 

contrato. Incidência das Súmulas n. 5 e 7/STJ. Precedentes. 3 – Não há 

que se falar em redistribuição do ônus sucumbencial, tendo em vsta que a 

decisão restou mantida em todos os seus termos. Irretocável a partilha 

fixada. 4 – Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no REsp 763503/RS, 

Rel. Min. Jorge Scartezzini). O demandante, por meio do pedido 

declaratório, rebela-se contra os encargos contratuais, dentre eles a 

capitalização mensal de juros, sendo certo que ele mesmo afirma na sua 

peça inicial que efetuou o pagamento de várias parcelas do contrato. Ora, 

clarividente esta que o requerente aceitou os encargos contratuais 

cobrados. Logo, sua atitude de se rebelar contra os encargos contratuais 

afronta o princípio do "non venire contra factum proprium". Valendo-se 
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dos ensinamentos de Pontes de Miranda sobre o mencionado princípio, 

salientou a Min. Nancy Andrighi, no julgamento do REsp nº 605.687/AM, j. 

em 2.6.2005, DJ 20.6.2005, p. 273: "(...) nos termos de princípio invocável 

em nosso sistema jurídico, 'a ninguém é lícito venire contra factum 

proprium, isto é, exercer direito, pretensão ou ação, ou exceção, em 

contradição com o que foi a sua atitude anterior, interpretada 

objetivamente, de acordo com a lei' (cfr. PONTES DE MIRANDA, Tratado de 

direito privado, Campinas: Bookseller, 2000, p. 64)." O principal efeito da 

aplicação desse princípio, no dizer de Paulo Mota Pinto, "será o da inibição 

do exercício de poderes jurídicos ou direitos, em contradição com o 

comportamento anterior" (aut. cit., em artigo sobre a proibição do 

comportamento contraditório (venire contra factum proprium) no direito 

civil, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra - Volume Comemorativo, 

pág 269 - 322. "Figuras Particulares da Boa Fé objetiva e venire contra 

factum proprium", Luciano de Camargo Penteado, Revista de Direito 

Privado, vol. 27, p. 262.) O entendimento sobre as matérias ventiladas, in 

casu, já se encontra pacificado na jurisprudência e Súmulas junto ao STJ 

e STF, conforme alhures mencionado. Em face dos argumentos acima 

expendidos, vê-se que a taxa de juros pré-fixada entre o mutuante e o 

mutuário é juridicamente perfeita, vez que as entidades financeiras não 

são subordinadas ao limite de juros especificado na Lei da Usura. Ainda 

que se admita inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional quanto 

ao patamar de juros aplicáveis às operações bancárias, na ausência 

desta, ao contrário do que alega a parte autora, não tem lugar a limitação 

constante da Lei de Usura. É que, conforme salientado, tal limitação não se 

aplica às instituições financeiras. Ademais, a taxa estipulada no contrato 

em comento encontra-se bastante razoável, própria dos financiamentos 

de bens de consumo, não se vislumbrando a abusividade. Com efeito, ao 

disponibilizar determinada quantia pecuniária a seu cliente, a instituição 

financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, 

sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, 

obviamente, almeja lucro. Destarte, a taxa final de juros pactuada com o 

devedor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em 

consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas 

operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das 

taxas de risco e do lucro, como já dito. Sobre o tema é o voto do Ministro 

Carlos Alberto Menezes Direito, - citando, inclusive, estudo efetuado por 

Professores da Fundação Getúlio Vargas -, que: "As instituições 

financeiras são responsáveis pela intermediação dos recursos entre os 

poupadores, agentes com recursos momentaneamente ociosos, e os 

tomadores de empréstimos, que utilizam estes recursos seja na aquisição 

de bens de consumo seja na realização de investimentos. O spread 

bancário é a diferença entre a taxa de juros paga ao poupador e a 

cobrada do tomador do empréstimo, constituindo-se, portanto, na 

remuneração do serviço de intermediação. Assim como os preços, os 

juros são obtidos mediante o somatório de diversos componentes do custo 

final do dinheiro, tais como custo de captação, a taxa de risco, custos 

administrativos (pessoal, estabelecimento, material de consumo, etc.) e 

tributário e, finalmente o lucro do banco (...) O spread bancário, na 

verdade, segundo estudos do Banco Central mencionado pelo 

Professores da Fundação Getúlio Vargas, pode ser decomposto em risco 

de inadimplência, equivalente a 15,8%, despesas administrativas a 19,2%, 

impostos indiretos a 8,2%, impostos diretos a 21%, margem do Banco a 

35,7%, sendo que essa margem é ' margem média do setor bancário 

calculada sobre todos os empréstimos'. O raciocínio que desenvolvem 

mostra que também a correlação do prazo do empréstimo com a taxa de 

inadimplência repercute sobre o spread. Assim por exemplo 'em um 

empréstimo mensal o tomador de empréstimo paga um spread de 30% 

caso a taxa de inadimplência seja de 1% dos empréstimos concedidos. Já 

nos empréstimos semanais, esse spread sobe para quase 100%. Os 

valores chegam a 140% no caso de empréstimos mensais com taxa de 

inadimplência de 5% e a 540% nos empréstimos semanais com a mesma 

taxa de inadimplência'. Por outro lado, os custos de captação variam 

conforme a fonte da qual o banco obtém o dinheiro que repassará ao 

mutuário, podendo citar-se, v.g., as cadernetas de poupança, os 

depósitos remunerados dos correntistas e aplicadores e moeda 

estrangeira. Evidentemente, o banco deverá devolver o dinheiro 

devidamente remunerado com o índice contratado ou previsto na lei, 

conforme a espécie. Concluindo, os gastos com pessoal, com o 

estabelecimento - alugado ou não - com o material de consumo (papel, 

equipamentos veículos, material de limpeza, alimentação, etc.) e com os 

impostos e taxas recolhidas às entidades fazendárias igualmente são 

contabilizados para o cálculo da taxa de juros, pois representam o quanto 

se gasta com o suporte físico da instituição. A taxa de risco, por sua vez, 

decorre dos prejuízos que a instituição tem com os devedores que não 

pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas dívidas. O 

descumprimento da obrigação por parte destes, obviamente, tem reflexo 

obrigatório no custo do dinheiro emprestado a todos os mutuários, 

sobretudo num período de alto índice de inadimplência, para viabilizar 

possa a instituição remunerar as fontes de custeio pelos índices 

respectivos e pagar as despesas administrativas e tributárias. Finalmente, 

à taxa de juros deve ser acrescido o lucro do banco, sem o qual não 

poderá o mesmo crescer, acumular patrimônio e remunerar os seus 

acionistas." (Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS).[1] Não se pode 

acoimar de abusiva determinada taxa de juros somente com base na 

alegada estabilidade econômica do país, olvidando-se dos demais 

aspectos que vigem no sistema financeiro, notadamente a política 

monetária pública. A alegada abusividade somente poderia ser 

reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo 

vantagem absolutamente excessiva e em descompasso com o mercado, 

na época da contratação do mútuo. Não há como reconhecer a 

abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes. 

Assim, prevalece a taxa de juros avençada, até porque, inexistem provas 

que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no 

momento de sua celebração. Neste sentido: "EMENTA: REVISÃO 

CONTRATUAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL DE JUROS - VEDAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COBRANÇA - JUROS DE MORA 

ABUSIVOS - LIMITAÇÃO A 1% ANO MÊS - TARIFA DE CADASTRO E 

REGISTRO DE CONTRATO - INSTRUMENTO POSTERIOR A 30/04/08 - 

RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. I - As taxas de juros, nos contratos 

bancários em geral, ficam subordinadas apenas à vontade das partes, 

expressa no instrumento contratual, bem como às regras de mercado, 

restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas sujeitas à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor em que seja patente a abusividade do 

percentual de juros contratado. II - Embora controvertida a matéria, 

entendo pela prevalência da vedação à capitalização mensal de juros em 

contratos bancários, à exceção das cédulas de crédito, considerando o 

resultado do julgamento do incidente de inconstitucionalidade nº 

1.0707.05.100807-6/003, por esta Corte de Justiça. III - O Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula de nº472, consignando que a cobrança de 

comissão de permanência exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 

moratórios e da multa contratual, e seu valor não pode ultrapassar a soma 

dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. A 

fixação de juros de mora superiores a 1% ao mês é abusiva e o encargo 

deve ser limitado a esse patamar. IV - Segundo o entendimento adotado 

pelo STJ, no julgamento do REsp 125.1331/RS, selecionado como 

representativo da controvérsia, a partir de 30/04/08, é ilegítima a cobrança 

Tarifa de Registro de Contrato, sendo válida, contudo, a Tarifa de 

Cadastro, pactuada no inicio da relação e em valor não abusivo. V - A 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no 

art.42 parágrafo único, do CDC, aplica-se aos casos em que evidenciado 

pagamento efetuado em decorrência de má-fé do credor, o que não 

ocorre na hipótese de quitação de parcelas contratuais, cuja cobrança 

decorre de prévia e, até então, válida pactuação, quando a devolução 

deve ocorrer de forma simples.V.V EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - COMISSÃO DE 

PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À SOMA DOS ENCARGOS 

REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS.- Conforme o Enunciado 

de Súmula nº. 472, do STJ, é permitida a cobrança da comissão de 

permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no Contrato. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0024.13.429792-8/002 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - 

APELANTE(S): BANCO ITAUCARD S/A - APELADO(A)(S): RAFAEL DE 

JESUS RIBEIRO." "EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO/EMPRÉSTIMO 

PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO 

CONSTATADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - VEDAÇÃO - ENCARGOS 

MORATÓRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS - LIMITAÇÃO - 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. I - A teor da 

Súmula 297 do STJ aplicam-se as disposições do Código de Defesa do 

Consumidor às instituições financeiras, sendo vedado, contudo, ao 

magistrado, proceder à revisão contratual de ofício, incumbindo à parte o 

dever de impugnar as cláusulas que entende abusivas. II - As taxas de 
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juros, nos contratos bancários em geral, ficam subordinadas apenas à 

vontade das partes, expressa no instrumento contratual, bem como às 

regras de mercado, restringindo-se as hipóteses de limitação àquelas 

sujeitas à aplicação do Código de Defesa do Consumidor em que seja 

patente a abusividade do percentual de juros contratado. III - Embora 

controvertida a matéria, entendo pela prevalência da vedação à 

capitalização mensal de juros em contratos bancários, à exceção das 

cédulas de crédito, considerando o resultado do julgamento do incidente 

de inconstitucionalidade nº 1.0707.05.100807-6/003, por esta Corte de 

Justiça. IV - O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº472, 

consignando que a cobrança de comissão de permanência exclui a 

exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, e 

seu valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e 

moratórios previstos no contrato; ausente previsão de cobrança da 

comissão de permanência, possível a cumulação de multa, juros 

moratórios e remuneratórios, que não podem, no caso, ultrapassar a taxa 

cobrada no período da normalidade, haja vista a ausência de critérios para 

a fixação dos "juros remuneratórios de inadimplência" previstos no 

contrato. V - A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, 

prevista no art.42 parágrafo único, do CDC, aplica-se aos casos em que 

evidenciado pagamento efetuado em decorrência de má-fé do credor, o 

que não ocorre na hipótese de quitação de parcelas contratuais, cuja 

cobrança decorre de prévia e, até então, válida pactuação, quando a 

devolução deve ocorrer de forma simples. V.V. EMENTA: REVISÃO 

CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LIMITAÇÃO À SOMA DOS 

ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS PACTUADOS. - De 

acordo com a Súmula nº. 472, do STJ, é permitida a cobrança da comissão 

de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos no contrato. APELAÇÃO CÍVEL Nº 

1.0027.14.001912-9/001 - COMARCA DE BETIM - APELANTE(S): ISMALIA 

EUSTAQUIO FERREIRA - APELADO(A)(S): AYMORE FINANCIAMENTO 

INVESTIMENTO S/A. Não há, portanto, como modificar a taxa 

contratualmente ajustada. No que concerne à previsão de incidência de 

comissão de permanência, do precedente do Superior Tribunal de Justiça, 

colhe-se do voto condutor da lavra do Min. Carlos Alberto Meneses Direito 

que: "No que concerne ao período da inadimplência, o certo é que do 

ponto de vista econômico, como já vimos, o percentual de inadimplência 

dos tomadores tem impacto substancial na cobrança da taxa de juros. ... 

No Brasil, a taxa de inadimplência é cobrada sob a rubrica 'comissão de 

permanência'. A comissão de permanência, por sua vez, não é ilegal, 

sendo certo que, conforme já decidido e pacificado nesta Corte, tem 

finalidade semelhante, precipuamente, à da correção monetária, qual seja 

atualizar o valor da dívida, a contar de seu vencimento. Foi criada antes da 

correção monetária, sendo facultada, com base na Lei nº 4.595/64 e na 

Resolução nº 1.129/86 - BACEN, a sua cobrança pelas instituições 

financeiras por dia de atraso no pagamento do débito. Observe-se o que 

disse o Senhor Ministro Eduardo Ribeiro, no REsp nº 4.443/SP, julgado em 

09/10/90 (RSTJ 33/249-253), sobre a função da comissão de 

permanência, verbis: 'Cumpre ter-se em mente que a comissão de 

permanência foi instituída quando inexistia previsão legal de correção 

monetária. Visava a compensar a desvalorização da moeda e também 

remunerar o banco mutuante. Sobrevindo a Lei 6.899/81, a primeira função 

do acessório em exame deixou de justificar-se, não se podendo admitir 

que se cumulasse com a correção monetária, então instituída'.". À luz da 

orientação acima, há que se admitir que não há obstáculo em permitir que 

a comissão de permanência varie segundo as taxas do mercado do dia de 

pagamento, haja vista que não são as entidades financeiras que as fixam, 

mas, sim, o Conselho Monetário Nacional. Malgrado tenha decidido no 

sentido de caracterizar como ilícita a cláusula, vejo que a tese não mais 

encontra respaldo na jurisprudência dominante sobre o tema no aludido 

Tribunal: "... a própria Resolução nº 1.129/86, do Banco Central do Brasil, 

no item I, estabelece que a comissão de permanência será calculada as 

mesmas taxas pactuadas no contrato original ou à taxa de mercado do dia 

do pagamento. Não há aí potestatividade, já que as taxas de mercado não 

são fixadas pelo próprio credor, mas, sim, definidas pelo próprio mercado 

ante as oscilações econômico-financeiras, estas fiscalizadas pelo 

Governo que, como sói acontecer, intervém para sanar distorções 

indesejáveis. Por outro lado, após o vencimento do contrato, a cobrança 

da comissão de permanência subordinada a mesma taxa de juros prevista 

neste não mais se justifica, presente que a realidade econômica desse 

período poderá não mais ser a mesma da época em que celebrado o 

contrato. Nesse caso, a cobrança da comissão de permanência 

considerando a taxa média do mercado, no período da inadimplência, 

apresenta-se, a meu sentir, como melhor solução. Apenas, observe-se, a 

taxa média a ser adotada por força desta decisão não pode ser superior à 

taxa de juros previamente pactuada, na eventualidade, diante de 

circunstâncias econômicas anormais, de ser ela superior. É que a 

pretensão do banco recorrente resume-se na confirmação da 'legalidade 

dos encargos financeiros livremente pactuados' (fls. 292), sendo as taxas 

do contrato, portanto, o limite para esta decisão, que não pode ultrapassar 

o pedido". Assim, flagrante a inexistência de cláusulas abusivas em 

relação ao contrato, objeto da presente demanda. Vê-se pelo instrumento 

de contrato (Id. 12398653) que as taxas administrativas cobradas por 

ocasião da assinatura do contrato encontram-se ali especificadas, sendo 

certo que houve a concordância expressa do demandante. No que 

concerne à cobrança de taxas pela demandada, é preciso consignar que 

houve decisão recente do e. STJ referente à cobrança de encargos 

contratuais, por meio dos REsp. nºs. 1.251.331 e 1.255.573, ambos de 

relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti. Tais julgamentos ocorreram no dia 28 

de agosto de 2013, tendo a Segunda Seção daquela Corte fixado as teses 

que devem orientar as instâncias ordinárias da Justiça brasileira no que se 

refere às cobranças da tarifa de abertura de crédito (TAC), da tarifa de 

emissão de carnê ou boleto (TEC), além da tarifa de cadastro, bem assim, 

ao financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito 

(IOF). Eis a ementa do primeiro julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS 

REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA 

ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 

MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO 

SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. (...) 1. "A 

capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada 

de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de 

juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2ª Seção, REsp973.827/RS, 

julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 

24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4º e 9º da Lei 4.595/1964, recebida 

pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário 

Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços 

bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas 

expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a 

orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições 

financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a 

regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela 

prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a 

norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados 

e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos 

voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela 

instituição." 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 

30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 

físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma 

padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não 

foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 

normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua 

pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais 

tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos 

celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado 

caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado 

e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a 

conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o 

serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito 

aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 

Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo 

principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para 
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os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários 

celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) 

era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de 

emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2ª 

Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a 

cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira. - 3ª Tese: Podem as partes convencionar o 

pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 

por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos 

mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. 

(Recurso Especial nº. 1.251.331 - RS (2011/0096435-4), Relatora: Min. 

Maria Isabel Gallotti). No caso sub judice, o contrato celebrado entre as 

partes previu, expressamente, a cobrança das taxas e serviços, 

conforme alhures mencionados. Dessa forma, não se mostra indevida a 

incidência destas tarifas, vez que expressamente contratadas. Ex positis, 

e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido 

formulado na inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da 

demandada, em verba que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, § 

8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária 

gratuita. Transitada em julgado ou havendo desistência do prazo recursal, 

ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 

13 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO [1] Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004998-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS CESAR LUIZ ARANTES (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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002297-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MACHADO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATALAO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME SILVA GARCIA OAB - GO31791 (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004502-17.2016.8.11.0003

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:

IMPLAN IMPERMEABILIZACAO LTDA (REU)

MARCOS ANTONIO MENOTTI (REU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE, PARA NO PRAZO 

LEGAL, SE MANIFESTAR QUANTO AO DECURSO DO PRAZO DA 

CITAÇÃO VÁLIDA, SE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO PAGAMENTO DO 

DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007780-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013527-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DASCALAKIS JUNIOR (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal se manifestar 

sobre a carta de citação, que foi recebida por pessoa diversa da parte 

requerida, conforme se verifica com a juntada do AR.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010110-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA LEILA DE ALMEIDA MATOS OAB - MT24946/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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1010110-88.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DO CARMO SILVA AMORIM REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

RECEBO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração de ambas as 

partes. No mais, verifica-se dos autos que, ao propor a ação, a 

requerente fez o seguinte relato: “A autora mora de aluguel no imóvel onde 

reside, sendo cliente da empresa ré no endereço na Avenida Presidente 

Kennedy, Nº 894, Bairro: São Francisco, na cidade de Rondonópolis-MT, 

sob o Código da Unidade Consumidora (UC) 6/107017-6. No dia 

04/09/2019, a empresa ré efetuou a suspensão no fornecimento de 

energia na unidade consumidora (UC) 6/107017-6 de titularidade da 

autora, em virtude de existir 05 (dois) faturas em aberto. Contudo, a 

mesma não estava cumprindo suas obrigações com a empresa ré, em 

razão de está passando por dificuldades financeiras. Contudo, vale 

ressaltar que ao chegar na sua residência a autora deparou - se com uma 

situação constrangedora, os funcionários da ré haviam retirado o medidor 

da sua casa, além dos fios que ligavam sua energia estarem cortados e a 

amostra (doc.06). No entanto, a autora sabendo que tinha que realizar o 

pagamento dos débitos em aberto para ter sua energia restabelecida, e 

sem ter condições de arcar com o valor total do débito, procurou a 

empresa ré no dia 05/09/2019 e fez um Termo de Confissão de Dívida sob 

o Nº 00721132 (doc.07), e realizou parcelamento do débito. O 

parcelamento ficou acordado da seguinte forma: 01 (uma) entrada no 

valor de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) + 08 parcelas de 

aproximadamente R$ 41,77 (quarenta e um reais, e setenta e sete 

centavos). Ademais, no mesmo dia do acordo a autora efetuou o 

pagamento da entrada no valor de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), 

para que assim, tivesse sua energia restabelecida (doc.08) No entanto, no 

mesmo dia os funcionários da empresa ré foram na residência da autora, 

e informaram que não poderiam restabelecer sua energia por não haver 

instalação do medidor. É evidente que não haveria instalação, uma vez 

que a empresa ré, por meio dos seus funcionários efetuaram a retirada do 

medidor e cortaram os fios (doc. 06). Sobretudo, antes do desligamento da 

energia a instalação estava em perfeitas condições de uso, no entanto, a 

empresa ré provocou todo esse transtorno a instalação da autora. E ainda 

usa esse fato para não realizar a religação da energia da mesma. Sendo 

assim, a autora procurou a empresa ré várias vezes para que sua energia 

fosse restabelecida, mas não obteve êxito. Consta que o procedimento foi 

enviado para execução (doc.09), e até a presente data a mesma 

encontra-se sem energia. Ademais, a autora procurou novamente a 

empresa ré no dia seguinte ao pagamento, ou seja, no dia (06/09/2019), 

conforme protocolo de atendimento em anexo (doc.10). Contudo, a autora 

está sofrendo com a interrupção do serviço, pois não consegue utilizar-se 

dos seus eletrodomésticos, principalmente o seu ventilador e sua 

geladeira, a fim de melhorar um pouco sua qualidade de vida, levando em 

consideração a alta temperatura nessa época do ano. Além, de ter perdido 

alimentos que estavam na sua geladeira, está tendo que comprar gelo 

para esfriar água para consumir, além de estar tendo dificuldades para 

dormir, por não ter como usar o ventilador. A autora teve que arrumar um 

empréstimo no trabalho para conseguir realizar o pagamento do acordo. 

14. Por estas razões, conforme todo dito acima não resta a parte autora 

alternativa senão buscar amparo pelas vias Judiciais”. Requereu a 

concessão de tutela antecipada para que a ré seja intimada a se abster de 

continuar com o corte do fornecimento de energia elétrica. No mérito, 

postulou pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial vieram 

documentos. A tutela antecipada foi deferida. Devidamente citada, a 

requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência da 

ação. Sustentou, em breve resumo, que o fornecimento de energia elétrica 

da requerente foi suspensa de forma regular, uma vez que haviam débitos 

atrasados; e que a religação após o pagamento demorou a se efetivar por 

culpa exclusiva da autora, que não providenciou o padrão adequado à 

Resolução 414/2010 da ANEEL. A autora impugnou a contestação. Os 

autos seguiram o regular trâmite e vieram conclusos, estando prontos 

para o julgamento da lide. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Conforme já relatado, cuida-se de ação onde a autora pleiteia a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, 

em razão de alegada falha na prestação de serviços, representada por 

suposta demora na religação do fornecimento de energia após o 

pagamento da primeira parcela do acordo que deu quitação aos débitos 

pretéritos. A ré, por sua vez, sustenta a inexistência da invocada falha, 

asseverando que a demora na religação do fornecimento de energia 

elétrica ocorreu por culpa exclusiva da requerente, que não preparou as 

instalações de forma devida. Pois bem. Inicialmente é necessário ressaltar 

que resta incontroverso que houve a interrupção do fornecimento de 

energia por parte da requerida, na unidade consumidora da autora, o que 

ocorreu de forma justificável, dada a existência de débitos pretéritos. De 

igual modo, também é incontroverso o fato de que, na data de 05/09/2019 

a autora e a ré celebraram um acordo para o pagamento dos débitos de 

forma parcelada; e na mesma data a requerente efetuou a quitação da 

primeira parcela da avença, o que lhe dá o direito de ter o fornecimento de 

energia religado. Por fim, outro fato incontroverso é de que a religação só 

aconteceu em data de 16/09/2019 e por ordem judicial. Dito isto, tem-se 

que o único fato a ser elucidado na lide é a atribuição da culpa pela 

demora da religação do fornecimento de energia elétrica. Neste ponto, diz 

a requerente que a culpa é da ré, que atuou com falha na prestação de 

serviços; e a ré, por sua vez, atribui a culpa exclusivamente à autora, que 

não teria fornecido o padrão apropriado para a realização da instalação. 

Todavia, a requerida deixou de trazer aos autos qualquer documento que 

pudesse comprovar a veracidade dos fatos alegados, ônus que lhe 

incumbia. Importante salientar que nenhum dos documentos juntados com 

a contestação é expresso em demonstrar que os funcionários da 

requerida estiveram na residência da autora após a quitação do débito 

(05/09/2019) para fazer a religação; e que tenham deixado de fazê-lo em 

decorrida de inadequação da instalação. A requerida não trouxe ao 

processo nenhum documento que demonstre que tivesse cientificado a 

autora de que a energia não foi religada porque a mesma deveria adotar 

providências em seu padrão. Nem mesmo o documento de Id. 24556467, 

que retrata as ordens de serviços, é hábil para permitir que dali se extrai, 

com segurança, que a religação não foi feita por culpa da autora, nos 

moldes da alegação feita na defesa da ré. E, deste modo, tem-se que a 

requerida não conseguiu afastar a responsabilidade pelo ato ilícito que lhe 

atribuído, qual seja a falha na prestação dos serviços, resultante na 

demora em proceder com a religação do fornecimento de energia elétrica 

da autora após a quitação do débito. Assim, entendo que ficou 

demonstrado que a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, 

uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de 

responsabilidade, nos termos do art. 14, §3º do CDC, não comprovou 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora, nos termos do art. 373, II, do CPC. Portanto, revela-se ilegal e 

abusiva a conduta praticada pela apelante, restando caracterizado o dano 

moral. Nesse sentido colaciono o seguinte acervo jurisprudencial: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA 

RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS 

AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 

7/STJ. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANEEL. 

ATO NORMATIVO NÃO INSERIDO NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. 

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão 

publicada em 02/06/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto 

contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se 

de Ação de Indenização, ajuizada pelos ora agravados contra AES SUL 

Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, em decorrência da interrupção do 

serviço de energia elétrica por mais de 8 (oito) dias, após a ocorrência de 

um temporal, no Município de São Sepé/RS. O acórdão do Tribunal de 

origem reformou a sentença, que julgara improcedente a ação, 

condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada um dos autores. III. O 

entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que "a ré falhou 

na prestação de seus serviços ao desrespeitar o disposto na Resolução 

414/2010 da ANEEL. Assim, tem-se que a demora no restabelecimento 

efetivamente ultrapassou a situação de mero dissabor inerente à vida 

cotidiana, consoante informado na inicial e demonstrado nos autos" - não 

pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso 

Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta 

Corte. Precedentes do STJ. IV. Na forma da jurisprudência, "o apelo nobre 

não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias 

ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos 

compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso 

III do artigo 105 da Constituição Federal" (STJ, REsp 1.613.147/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2016). V. 

Agravo interno improvido. (STJ AgInt no AREsp 1095271/RS, Rel. Ministra 
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ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2017,DJe 

16/11/2017) "AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – CORTE NO FORNECIMENTO – DEMORA 

NO RELIGAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – I- 

Desligamento da energia elétrica do imóvel locado pela autora em razão de 

solicitação do antigo morador, que ainda figurava como titular da unidade 

consumidora – Dever do consumidor de manter os dados cadastrais da 

unidade consumidora atualizados junto à distribuidora – Inexistência, neste 

aspecto, de qualquer irregularidadena conduta da ré – Autora que, em 

23/12/2015, solicitou junto à ré o restabelecimento do serviço de energia 

elétrica, o que somente ocorreu em 29/12/2015 – Ato ilícito da ré 

caracterizado, em virtude da demora injustificada em proceder a religação 

da energia elétrica na residência da autora – Danos morais 

caracterizados, ante a impossibilidade de utilização de serviço essencial – 

Indenização devida – Indenização bem fixada pela sentença em 

R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo 

tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – Ação procedente – II- 

Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em 15% sobre o valor 

da condenação, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos 

autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria 

não fosse de alta indagação – Obediência do disposto no art. 85, §2º, do 

NCPC – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do 

Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em 

vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de 

recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários 

advocatícios para 20% sobre o valor da condenação – Apelo improvido." 

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ré que nada mais fez do que postular,fundada 

em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu 

serem adequadas e razoáveis – Ré que não desrespeitou nenhum dos 

artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte – 

Pedido formulado pela autora em contrarrazões afastado." (TJSP; 

Apelação 1000054-71.2016.8.26.0653; Relator (a): Salles Vieira; Órgão 

Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Vargem Grande do Sul - 

2ª Vara;Data do Julgamento: 21/03/2017; Data de Registro: 21/03/2017). 

Logo, a conduta da requerida, ao não restabelecer o fornecimento de 

energia no prazo estabelecido pela resolução da ANEEL (e não comprovar 

que não fez o restabelecimento por culpa exclusiva da autora), mostra-se 

abusiva e desproporcional. A falha na prestação do serviço ultrapassa o 

mero aborrecimento, configurando a responsabilidade da ré quanto ao 

dano sofrido pela autora, sendo imperiosa a sua responsabilização. A 

propósito, em casos análogos o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, possui entendimento de que ante a interrupção do fornecimento 

dos serviços enseja a responsabilização civil, vejamos: “APELAÇÃO - 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET - 

MANUTENÇÃO DA REDE - NÃO COMPROVAÇÃO - REGULARIZAÇÃO 

NÃO REALIZADA EM TEMPO RAZOÁVEL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - 

RESSARCIMENTO DEVIDO - QUANTUM FIXADO ADEQUADAMENTE - 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA - 

DATA DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A interrupção de 

serviços de telefonia e internet que são essenciais à atividade da 

empresa, sem nenhuma justificativa e sem a reparação em tempo 

razoável, caracteriza ato ilícito e gera danos morais passíveis de 

indenização. Mantém-se o valor da reparação fixado na sentença se 

cumpre as exigências do artigo 944 do CC, atende à finalidade 

sancionatória e compensatória, bem como aos princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade, e não destoa da jurisprudência. O termo inicial dos 

juros de mora e da correção monetária é, respectivamente, a data da 

citação (art. 219 do CPC e art. 405 do CC) e a do arbitramento (Súmula n. 

362/STJ)”. (TJMT, RAC nº 13931/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018). Assim, caracterizado o dever 

de indenizar, passo à análise do quantum indenizatório. O valor da 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. 

(TJMT,RAC nº 9798/2018). Controversa e delicada é a matéria, sendo que 

vários doutrinadores já dissertaram a respeito chegando, todavia, a um 

ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, 

da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de 

que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem 

significar fonte de enriquecimento ilícito. Nesse aspecto, deve-se ter em 

conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a 

reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que 

previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a 

vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos. Desta 

forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade 

econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, a 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral mostra-se 

suficiente e razoável, não sendo baixo a fim de suprir o caráter 

punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em 

fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório, não havendo 

motivo para se falar em sua redução. Isto posto, com fulcro no disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação, para confirmar a liminar deferida e CONDENAR a 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora no 

valor de R$8.000,00 (oito mil reais), atualizado com juros de mora desde o 

evento danoso e correção monetária a partir da fixação. Declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito. Tendo a autora decaído 

de parte mínima do pedido, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do 

CPC, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, 

haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em 

julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as 

anotações de estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006374-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDA CORREIA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JANICLEIA APARECIDA DOS ANJOS GUIDUGLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERRIGTHON MORBECK SANTOS OLIVEIRA OAB - MT20945/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004419-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO (REQUERENTE)

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA HISTER LTDA - ME (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004419-59.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO, JOSE ANTONIO 

TADEU GUILHEN, GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA DEPRECADO: 

CONSTRUTORA HISTER LTDA - ME Vistos e examinados. Cumpra-se na 

forma deprecada. Após, devolva-se à comarca de origem com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013031-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PAULO WAGNER DE SOUZA LIMA (REU)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008228-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMILSON DE OLIVEIRA PAULA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007761-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA (AUTOR(A))

VALDIR VIDAL (AUTOR(A))

IRACEMA CAMARGO VIDAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO OAB - SP31464 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar as 

contestações e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013549-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EULINDA PIRES DE SOUZA (AUTOR(A))

ALDEIR LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

MARIA DOS ANJOS ARAUJO (AUTOR(A))

VALDEMIR ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

EMIKO CYOIA DENARDI (AUTOR(A))

LUCIANA BENEDITA CLAUDINO (AUTOR(A))

CECILIA ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

VILSON LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

MARLUCIA DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIMAR FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARIA ILCA GARCIA LEITE (AUTOR(A))

CLARICE FERREIRA DA CRUZ (AUTOR(A))

ERLIANE TEREZINHA SAUER (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

VITALINA PEREIRA PATRICIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação dos advogados das partes requeridas, para no prazo de 05 

dias, apresentarem Contrarrazões aos Embargos de Declaração.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 930107 Nr: 4840-03.2019.811.0003

 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: RICARDO ALVES ATHAIDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

GLAUCIA ALBURQUERQE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:11.858-A

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

OAB:MT/6218, REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - OAB:2198/RO

 Intimação dos sócios da Massa Falida na pessoa do seu patrono para, no 

prazo legal manifestar nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004559-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE MARQUES DA SILVA (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)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004559-93.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCIO JOSE MARQUES DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória e 

pedido de tutela de urgência ajuizada por MÁRCIO JOSÉ MARQUES DA 

SILVA em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – 

CEMAT (ENERGISA MT), por meio da qual afirma ser titular da UC nº 

6/130432-8, encontrando-se adimplente com as faturas mensais. Discorre 

que tinha com a ré um crédito no valor de R$ 18.180,70, referente à 

construção de uma rede elétrica, motivo pelo qual, visando a restituição do 

mencionado valor, formalizou termo de confissão de dívida quanto ao 

montante de R$ 5.572,24, decorrente de suposta recuperação de 

consumo. Relata que ficou acordado entre as partes o abatimento no seu 

crédito do montante objeto da confissão, dando-se por adimplido o 

quantum cobrado e, por outro lado, o recebimento do valor de R$ 

12.988,35. Inconformado, alega que foi surpreendido com a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica, pugnando, em sede de tutela de 

urgência, pelo restabelecimento do serviço, assim como seja determinado 

à demandada que se abstenha de efetuar novo corte e de incluir o seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. É O RELATÓRIO. DECIDO. Para a 

concessão da tutela de urgência exige-se: i) elementos que evidenciem a 

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

processo (art. 300,CPC/2015). Infere-se dos autos a probabilidade do 

direito alegado, haja vista que os documentos anexados evidenciam a 

compensação de créditos, ficando demonstrada a restituição de valores 

ao autor após o abatimento do quantum devido/confessado a título de 

recuperação de consumo. Por sua vez, o perigo de dano é ínsito, e, caso 

não seja deferida a liminar, a manutenção da suspensão no fornecimento 

de energia elétrica fatalmente provocará prejuízos à parte autora, tendo 

em vista a importância e essencialidade do serviço. De outro norte, a 

concessão liminar da tutela não tem o condão de causar prejuízos à 

concessionária, visto que, comprovada a legalidade do débito, poderá ser 

retomada a cobrança e as demais medidas cabíveis. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, presentes os requisitos do art. 300, CPC/2015, CONCEDO A 

TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de determinar que a requerida suspenda 

a cobrança do débito discutido nos autos, no valor de R$ 5.572,24, 

devendo restabelecer o fornecimento de energia elétrica na Unidade 

Consumidora do requerente (6/130432-8), no prazo máximo de 02 horas, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando desde 

já vedada nova suspensão do serviço pelo débito aqui discutido. 
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Outrossim, DETERMINO que a concessionária se abstenha de negativar o 

nome da parte autora (em razão deste débito), sob pena de multa diária 

também no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Já tendo ocorrido a 

negativação, OFICIEM-SE aos cadastros de proteção ao crédito para que 

procedam à exclusão do apontamento, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo ser observado, repita-se, o débito adrede mencionado. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA O DIA 20 DE MAIO DE 2020, ÀS 08:30 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. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência, em regime de plantão judiciário, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO DIAS PEDROSO JUNIOR (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

PROCESSO n. 1004508-82.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERALDO DIAS 

PEDROSO JUNIOR POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 13 

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: 1004511-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA CORREA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

PROCESSO n. 1004511-37.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:FLORENTINA 

CORREA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 13 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: 1004514-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA STRONA OAB - MT27783/O (ADVOGADO(A))

ANA MARIA BARCELOS FILHA OAB - GO0034095A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004514-89.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARIA BARCELOS 

FILHA, MARIA FERNANDA STRONA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 30/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 13 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: 1004517-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004517-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GILBERTO 

SOUZA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 13 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001665-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO NANOR ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003582-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX FERRETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JLM TRANSPORTES E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004522-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANE POLLYANNE SILVA SANTOS MARTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004522-66.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JANE 

POLLYANNE SILVA SANTOS MARTIN ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 01/07/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 13 

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
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Processo Número: 1012660-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE VENTURA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte requerida para tomar 

ciência da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003558-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES OAB - MT24142-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014464-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MORAIS DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 28247874) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso 

queira, apresentar impugnação. RONDONÓPOLIS, 13 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003435-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA APARECIDA MORETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/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))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001491-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIANE GONCALVES VIEIRA SIQUEIRA DE SOUSA OAB - MT23701/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004556-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITON DELCOLI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004556-41.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOELITON 

DELCOLI DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODOLFO YUJI 

MIYASHITA PIONA, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 13 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: 1017022-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 29362863) é tempestiva. Assim, impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para, em dez dias, caso queira, apresentar 

impugnação. RONDONÓPOLIS, 13 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: 1004563-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITON DELCOLI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT14271-O 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004563-33.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOELITON 

DELCOLI DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODOLFO YUJI 

MIYASHITA PIONA, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 01/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004508-82.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERALDO DIAS PEDROSO JUNIOR (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)
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Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004508-82.2020.8.11.0003. 

AUTOR: ERALDO DIAS PEDROSO JUNIOR REU: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. A questão posta nos 

autos requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado na 

exordial, sendo que os elementos autorizadores da medida devem estar 

sobejamente provados. Por tais considerações, POSTERGO a análise do 

pedido liminar para, inicialmente, remeter cópia dos autos ao Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos da orientação contida no ofício 

circular nº 726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o cumprimento às 

seguintes recomendações (...) com vistas à eficiência e à uniformização 

de procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas em ações que 

envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) orientação aos 

magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio Técnico), para 

consulta técnica, pedidos de providências médicas, hospitalares ou 

farmacêuticas que não contiverem expressa e clara ‘justificativa’ da 

urgência invocada” (...). Após, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004483-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIO FERREIRA DIAS NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004483-69.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: VENANCIO FERREIRA DIAS NETO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. A parte 

autora formula em peça vestibular pedido de tutela de urgência, 

objetivando que a empresa ré efetue o reestabelecimento do fornecimento 

de energia elétrica, bem como proceda com a transferência da titularidade 

da unidade consumidora. 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. Quanto 

a fumaça do bom direito, o reclamante aduz ser locador do imóvel, vários 

contratos de locação foram firmados, mas, os últimos locadores deixaram 

de pagar as contas de energia, por conta disso o fornecimento de energia 

elétrica encontrava-se suspenso. Ao tentar transferir a titularidade da 

unidade consumidora para seu nome em via administrativa, fora informada 

que só seria possível após a realização do pagamento dos débitos em 

atraso, no valor de R$8.940,49 (oito mil e novecentos e quarenta reais e 

quarenta e nove centavos). Aduz, ainda, que está necessitando com 

urgência do restabelecimento de energia elétrica. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostadas aos autos. De 

outra banda, o perigo da demora é evidente, pois a parte reclamante 

encontra-se na residência sem energia elétrica, demonstrando-se 

evidente que tal suspensão de energia, já está acarretando diversos 

prejuízos à parte autora, quanto mais à hipótese de aguardar até o final da 

demanda. Por outro lado, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a parte reclamada providencie no prazo máximo de 

24 (vinte e quatro) horas, o restabelecimento de energia elétrica, unidade 

consumidora n° 6/2501187-5, até o deslinde do feito. Quanto ao pedido 

transferência de titularidade, INDEFIRO, visto que a cognição sumária do 

direito e a antecipação da tutela devem estar em consonância com o 

ordenamento processual e se ater ao que estabelece o artigo 300 do 

Código de Processo Civil e seus incisos. Caso a parte reclamada não 

cumpra esta determinação judicial no prazo estabelecido, fixo a 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. Consigne-se que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

autor (CPC, arts. 334 e 344). 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. Concedo os benefícios do art. 212, § 2.º do 

Código de Processo Civil. Diante da urgência que o caso requer, SERVE 

ESTA DECISÃO COMO MANDADO. Isento de custas, conforme o art. 54 da 

Lei 9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004117-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS SEGURA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004117-30.2020.8.11.0003. 

AUTOR: EDSON LUIS SEGURA - ME REU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos e etc. A parte autora formula em peça vestibular pedido de tutela de 

urgência, objetivando a suspensão da exigibilidade de crédito tributário 

atinente ao TACIN. 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. Quanto a fumaça do 

bom direito, a parte autora aduz que recebeu uma notificação de cobrança 

administrativa por supostos débitos de TACIN, atinentes aos anos de 2013 

e 2014. Não obstante, alega que tais débitos encontram-se pagos, com 

área de ocupação de 200 m², consoante alvará emitido pela Prefeitura de 

Rondonópolis e cadastro na Secretária de Fazenda de Estado. Ocorre que 

na notificação a cobrança se refere a uma área de 600 m², bem como aos 

anos de 2013 e 2014. A verossimilhança da alegação está revelada nas 

provas documentais acostadas aos autos. De outra banda, o perigo da 

demora é evidente, pois, já está acarretando diversos prejuízos à parte 

autora, quanto mais à hipótese de aguardar até o final da demanda. Desta 

forma, 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 nº 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o disposto 

no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada 

proceda no prazo de 05 (cinco) dias com a suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário ora discutido, até o deslinde do feito. Para o caso do não 

cumprimento, fixo pena de multa diária em R$ 300,00 (trezentos reais), 

sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência. No mais, CITEM-SE o 

réu, para responder à presente demanda, querendo, no prazo de 30 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 87 de 352



(trinta) dias. Consigne-se que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 334 e 344). Consigno que, se houver contestação tempestiva, 

somente se intimará o autor para apresentar impugnação no prazo de 10 

(dez) dias se com a peça defensiva forem juntados documentos 

relevantes ao deslinde da causa, o que deverá ser certificado pela 

Secretaria. Concedo os benefícios do art. 212, § 2.º do Código de 

Processo Civil. Diante da urgência que o caso requer, SERVE ESTA 

DECISÃO COMO MANDADO. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, se for o caso, pelo oficial de justiça plantonista. 

Rondonópolis/MT RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 899414 Nr: 5139-14.2018.811.0003

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DN, KMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF, JF, SAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILSON NUNIS - OAB:7995/MT, 

KENIA MARLOVA FORGIARINI - OAB:16.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Dailson Nunis, inscrito na OAB/MT sob o nº. 7995 e Dª. 

Kenia Marlova Forgiarini, inscrita na OAB/MT sob o nº. 16610, advogados 

em causa própria, do despacho proferido as fls. 79, cujo teor transcrevo a 

seguir: "Visto. Entendo ser imprescindível colher, em audiência, atual 

posicionamento dos antes requerentes da adoção e, conforme consta dos 

autos, inviável tornou-se a realização do ato em 01 de abril. Desta forma, 

REDESIGNO a audiência para o dia 15 do mesmo mês, ABRIL, às 14:30 

horas. INTIMEM-SE, com urgência para que não haja maiores prejuízos a 

quem já foi cientificado. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 917420 Nr: 899-45.2019.811.0003

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EOB, SANDRA DA SILVA OLIVEIRA BRUNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURO DE RIBAMAR E 

SILVA - OAB:OAB/MT25752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO CAUDURO DE 

OLIVEIRA - OAB:, PAULO TEIXEIRA MORÍNIGO - OAB:OAB/SC 11646-B

 Intimação do Advogado da parte autora Dr. José Mauro de Ribamar e 

Silva, inscrito na OAB/MT sob o nº 25.752, do impulsionamento por 

certidão às fls. 247, cujo teor transcrevo a seguir:" Nos termos da 

legislação vigente e Provimento nº 53/2007, impulsiono estes autos para 

intimação primeiramente da parte autora, e em seguida, da parte requerida 

para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931707 Nr: 5352-83.2019.811.0003

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BLH, ADEILDO HONOREATO DA SILVA, JULIANE LUISA 

DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO CIRILO - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora Dr. Arionaldo Madeira Costa, 

inscrito na OAB/MT sob o nº. 13.075 e da parte requerida Dr. Paulo Sergio 

Cirilo, inscrito na OAB/MT sob o nº. 5.448-B, da sentença prolatada às fls. 

116/122, cuja parte final transcrevo a seguir: " Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor para o fim de determinar que 

a empresa UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA disponibilize ao usuário BERNARDO LUIZ HONORATO, o 

TRATAMENTO COM PSICÓLOO ANALISTA DE COMPORTAMENTO 

ESPECIALISTA NO MÉTODO ABA ou ABA – DENVER / TERAPIA 

COGNITIVO COMPORTAMENTAL / PRT, enquanto perdurar a necessidade, 

bem como observando o critério de razoabilidade, evitando-se o 

enriquecimento sem causa, condeno a ré a pagar à autora, a título de 

ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).No mais, CONDENO a requerida, ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais), atento à disciplina do art. 85, § 8º, do Novo Código de Processo 

Civil. Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e cumpra-se. Às 

providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 937586 Nr: 7239-05.2019.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT

 Intimação do advogado da parte requerida Dr. Fabricio Ferraz de 

Andrade, inscrito na OAB/MT sob o nº. 6.973, da decisão de fls.38, cujo 

teor transcrevo a seguir: " Visto. INTIME-SE o advogado do requerido, 

informando sobre o decurso do prazo, bem como para que o mesmo 

informe o novo endereço da testemunha MAXIMILIANO DE SOUZA 

OLIVEIRA no prazo de 48 (quarenta e oito) horas sob pena de devolução 

da deprecata. Decorrido o prazo, sem a apresentação do novo endereço 

DEVOLVA-SE com as baixas necessárias e anotações devida. 

Apresentado o endereço, voltem conclusos para designação de 

audiência. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 940523 Nr: 8190-96.2019.811.0003

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MJADPS, JDPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIONALDO MADEIRA COSTA - 

OAB:13075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora Dr. Arionaldo Madeira Costa, 

inscrito a OAB sob o nº. 13.075, da decisão proferida às fls. 55, cujo teor 

transcrevo a seguir: "Visto. Nos termos do pedido do douto advogado que 

subscreveu a inicial, ARQUIVE-SE com as devidas baixas e anotações, 

sem mais delongas e/ou formalidades."

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004498-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ANTONIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA FRANCISCA DE SOUZA OAB - MT21948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004498-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JONAS ANTONIO 

RAMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TAINARA FRANCISCA DE 

SOUZA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 30/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 12 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004509-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MORAIS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004509-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNO MORAIS 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAYANNE RODRIGUES 

SILVA, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA, ANDREIA CRISTINA 

ANDRADE MATTOS 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: 30/06/2020 

Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 13 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: 1001095-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001095-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: MARINALDO 

BRAGA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEIDA 

ANDREIA KURSCHNER POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, da parte AUTORA acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO redesignada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Data: 30/06/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

Rondonópolis, 13 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: 1004520-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004520-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JACSON JOSE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA DIAS, 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 01/07/2020 Hora: 08:00 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 13 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: 1004524-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN FERREIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004524-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JONATAN 

FERREIRA ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 29/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 13 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: 1004509-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MORAIS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004509-67.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: BRUNO MORAIS 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAYANNE RODRIGUES 

SILVA, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA, ANDREIA CRISTINA 

ANDRADE MATTOS 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: 

30/06/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. Rondonópolis, 

13 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: 1017052-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JODEIR FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MARTINS NOGUEIRA OLIVEIRA OAB - MT19576/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1017052-39.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JODEIR FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: 

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

Vistos. Considerando a Resolução TJMT/OE nº 18 de 12 de dezembro de 

2019, que altera a Resolução n. 5/2018/TP para modificar as competências 

do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, 

bem como a Portaria nº01/2020, deste Juízo, DETERMINO seja o presente 

feito redistribuído para tramite no Primeiro Juizado Especial da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004533-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERSON FERNANDES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 89 de 352



(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004533-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDERSON 

FERNANDES DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

01/07/2020 Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 13 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: 1013222-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO BRITO MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN OAB - MT24630/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte requerida acerca da sentença proferida no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013694-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora acerca da sentença proferida no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013830-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora acerca da sentença proferida no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004553-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BRITO RODRIGUES (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. 1004553-86.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEIDIANE BRITO 

RODRIGUES 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: 01/07/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 13 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: 1013651-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS GOMES DE SOUSA (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))

 

Intimação da parte autora acerca da sentença proferida no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013973-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VENECIENE AFONSO PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora acerca da sentença proferida no feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012893-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR AREVALO MOREIRA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora acerca da sentença proferida no feito, cuja 

cópia segue abaixo. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos. Dispensado o 

relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença do autor na 

audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei n.º 9.099/95. 

Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente intimada, a 

parte autora não compareceu à audiência e não apresentou justificativa 

até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. 

Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa do não 

comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013957-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISTIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora acerca da sentença proferida no feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004509-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MORAIS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYANNE RODRIGUES SILVA OAB - MT20349/O (ADVOGADO(A))

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/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: 1004509-67.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BRUNO MORAIS SOARES 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 6/2214380-4, bem como se abstenha de inserir o NOME/CPF 

nos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de faturas 

referentes à 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 

fatura contestada. 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 

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 6/2214380-4, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas, tão somente quanto às faturas nos valores de R$ 224,26 

(duzentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos) e R$ 650,70 

(seiscentos e cinquenta reais e setenta centavos) ambas com o 

vencimento em 30/01/2020, bem como SE ABSTENHA de inserir o 

NOME/CPF nos cadastros de inadimplentes, 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: 1004498-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS ANTONIO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINARA FRANCISCA DE SOUZA OAB - MT21948/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: 1004498-38.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: JONAS ANTONIO RAMOS REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando 

que a requerida exclua seu NOME/CPF junto aos órgãos de proteção ao 

crédito e ainda, que se abstenha de interromper o fornecimento energia 

elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/955610-1. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas descritas na inicial, haja vista que se refere à fatura de 

recuperação de consumo. Ocorre que diante do tal débito, a reclamada 

incluiu seu NOME/CPF nos órgãos de proteção ao crédito. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais, 

inclusive, pela fatura contestada anexada a peça vestibular. Aliás, em se 

tratando de fatura relativa à recuperação de consumo, como relata o 

reclamante, não é cabível a interrupção no fornecimento de energia 

elétrica, conforme orienta o seguinte julgado: REsp 1298735/RS - Recurso 

Especial 2011/0303769-6.Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - 

T2 Segunda Turma. Data do julgamento: 01.03.2012.EMENTA: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA 

ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. 

1. Este Tribunal considera legítima a interrupção de fornecimento de 

energia elétrica, desde que considerados certos requisitos, em situação 

de emergência ou após aviso prévio, nos casos previstos no art. 6º, § 3º, 

da Lei 8.987/95, a saber: a) em virtude de inadimplência do usuário; e b) 

por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. (REsp 

1194150/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 

14/09/2010). 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser 

ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui 

jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. 

(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012). Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 
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interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Outrossim, vale lembrar que os efeitos 

da iclusão geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade e causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 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 providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA do nome 

da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como SE 

ABSTENHA de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora da parte autora UC 6/955610-1, enquanto perdurar a lide, 

sob pena de incorrer em crime de desobediência. Friso ainda, que a ordem 

judicial somente se refere à UC 6/955610-1, por falta de pagamento da 

fatura no valor de R$ 869,94 (oitocentos e sessenta e nove reais e 

noventa e quatro centavos) referentes ao contrato nº 

0007135341201807, com vencimento 15/10/2019. 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: 1003699-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CATIANE APARECIDA DERKOSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DOMINGUES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

MÓVEIS BEM PLANEJADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003699-92.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CATIANE APARECIDA DERKOSKI REQUERIDO: DISTRIBUIDORA 

DOMINGUES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MÓVEIS BEM PLANEJADOS 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais onde o autor 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 contesta a dívida que originou tal inserção. Juntou documentos. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante não 

concorda com os débitos cobrados, tendo em vista que seu nome fora 

negativado após cancelar os serviços contratados junto á empresa 

requerida, haja vista que o cancelamento deu-se necessário em razão da 

demandada ter passado por dificuldades financeiras, razão pela qual não 

conseguiu cumprir com o referido contrato. Ocorre que, após o 

cancelamento do contrato, a reclamante teve seu nome incluso nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, onde fora negativado folhas de cheques 

em que a requerente havia entregado à reclamada, no ato da contratação. 

A verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, o extrato dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu banco de 

dados, oriundo da parte reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da 

demora é evidente, pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao 

crédito geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora 

queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber 

novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos 

no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo 

irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa 

danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Desta banda, considerando que o débito que ocasionou a 

inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao Crédito é objeto 

de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome excluído do rol de 

inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, conceder a tutela 

provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA DO 

NOME/CPF da reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente 

com relação aos débitos objeto desta ação, quais sejam R$ 990,00 

(novecentos e noventa reais), referente à folha de cheque nº 73, R$ 

990,00 (novecentos e noventa reais), referente à folha de cheque nº 74, 

R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), referente à folha de cheque nº 

76, enquanto estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente 

demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GONCALVES DA SILVA OAB - MT15471/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO MAGALHAES CORDEIRO OAB - 042.684.651-62 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002092-44.2020.8.11.0003. 

REPRESENTANTE: FLAVIO MAGALHAES CORDEIRO INTERESSADO: 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Vistos. 

Cuida-se de Ação de Indenização, 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 

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$ 

201,05 (duzentos e um reais e cinco centavos), referente ao contrato de 

nº 39680/616-06, com vencimento em 15/09/2016, 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: 1004417-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GOMES FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004417-89.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: PEDRO GOMES FONSECA REQUERIDO: EDREAMS DO 

BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA, VISA DO BRASIL 

EMPREENDIMENTOS LTDA, AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais, onde a parte autora formula em 

peça vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que a 

requerida suspenda a cobrança em seu cartão de crédito, uma vez que, 

alega ter contratado valor diverso do pacote de serviços oferecidos pelas 

reclamadas. 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 comprou o pacote de 

viagens com a primeira requerida, no entanto, ao finalizar a compra 

percebeu que o valor havia mudado. Ocorre que entrou em contato com a 

administradora de seu cartão, onde conseguiu o estorno do valor 

creditado erroneamente. No entanto, no final do ano de 2019, o valor do 

pacote novamente fora creditado em seu cartão de crédito, sem a 

anuência do requerente. A verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo extrato, onde 

demonstra os valores dos pagamentos debitados. Quanto ao perigo da 

demora, mostra-se evidente, pois tais cobranças atentam contra a 

dignidade da pessoa humana da parte autora, pois reduz seu orçamento 

mensal, sendo indene de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda 

maiores, se a tutela postulada for deferida apenas no final da demanda, 

tendo em vista a iminência do prosseguimento dos referidos descontos. 

Por outro lado, conceder a tutela de urgência, não acarretará prejuízos à 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, pois não se 

trata de questão irreversível, podendo a medida liminar ser revogada a 

qualquer tempo. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não 

acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte 

reclamada, proceda com a SUSPENSÃO DA COBRANÇA no cartão de 

crédito Visa nº 4104.XXXX.XXXX.9515 da parte autora, tão somente com 

relação ao débito objeto desta ação, qual seja R$ 12.163,58 (doze mil 

cento e sessenta e três reais e cinquenta e oito centavos), enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob 

pena de incorrer crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016998-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAMPOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1016998-73.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISABELA CAMPOS RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017048-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALDETE TEREZINHA ANTONELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA REDIVO OAB - MT24879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE MUSSI DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1017048-02.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ALDETE TEREZINHA ANTONELLI REQUERIDO: ALINE MUSSI 

DE SOUZA Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 

9.099/95. A presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a 

teor do disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, 

mesmo devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

e não apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017009-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEISON SOUSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1017009-05.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DEISON SOUSA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017007-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1017007-35.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: CLEBER BORGES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A 

presença do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do 

disposto Lei n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo 

devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não 

apresentou justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à 

extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso 

I, da Lei n.º 9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado 

justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria 

demonstrar a impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos 

presentes autos. A justificativa de impossibilidade de comparecimento à 

audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de 

motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do 
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Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de 

disposição da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à 

audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, 

por analogia, o disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. 

Por tais considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Outrossim, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do Enunciado n. 28 do FONAJE, in verbis: “Havendo extinção do 

processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária 

a condenação em custas.” Transitada em julgado, intimem-se as partes e 

não havendo requerimento, ARQUIVE-SE o processo, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012669-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDENY INACIO EVANGELISTA ALENCAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012669-18.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: IDENY INACIO EVANGELISTA ALENCAR REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios possuem 

finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 48, da Lei 

9.099/95: Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou 

acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. 

Analisando-se os autos observa-se que os embargos devem ser 

ACOLHIDOS, para sanar eventuais omissões. A parte embargante 

sustenta que a sentença proferida nos autos foi omissa, de modo que o 

pedido de inexistência do débito não foi apreciado. Em análise detida, 

razão assiste o embargante. Assim, opino pelo ACOLHIMENTO dos 

embargos para que passe a constar no dispositivo da sentença o 

seguinte: Trata-se de ação sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis entre 

as partes em epígrafe. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Passo ao exame do mérito. Verifico estar o processo maduro 

e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da 

celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95, 

razão pela qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Designada audiência de 

conciliação, a parte reclamada, embora tenha comparecido, porém deixo 

de apresentar contestação. Desse modo, incidem os efeitos da revelia, 

nos termos do art. 20 da Lei n. 9.099/95, e Súmula nº 11 da Turma 

Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Na espécie, 

constato a caracterização de hipótese de julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil, 

cumulado com o art. 23 da Lei nº 9.099/95. Cabe à parte Reclamada 

comparecer pessoalmente na audiência e apresentar contestação dentro 

de cinco dias a contar da audiência de conciliação, caso contrário serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. A parte reclamante aduz em síntese há duas 

unidade consumidora em sua residência, e que recebeu cobrança por uma 

suposta irregularidade das mesmas no valor de R$ 5.508,78 (cinco mil 

quinhentos e oito reais e setenta e oito centavos) referente à UC 

2102216-5, R$ 10.738,83 (dez mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta 

e três centavos) referente a UC 127687-2. Sustenta a parte autora que 

tentou resolver a controvérsia junto a reclamada e junto ao Procon, porém 

não obteve êxito. Recorre ao judiciário pleiteando a inexigibilidade da 

cobrança. Pois bem. Em se tratando de causa que versa sobre direitos 

patrimoniais e, portanto, disponíveis, a ausência de contestação conduz 

aos efeitos da revelia, chancelando a presunção de veracidade dos fatos 

narrados na petição inicial. A reclamada se quedou inerte ao chamado 

judicial, demonstrando nítido descaso, não apresentando contestação. 

Ademais, verifico que os documentos carreados aos autos são 

suficientes para um decreto condenatório favorável à parte autora. Cabe a 

parte reclamada o ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, consoante art. 

373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

Quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito merece 

prosperar. In casu, competia a parte Ré juntar aos autos as razões em 

que elevou o aumento do valor do consumo, constante na unidade 

consumidora da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, declaro a revelia da parte reclamada e 

com fundamento no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA 

do pedido inaugural, em via de consequência; 1. DECLARO inexistente os 

seguintes débitos R$ 5.508,78 (cinco mil quinhentos e oito reais e setenta 

e oito centavos), referente à UC 2102216-5, e no valor de R$ 10.738,83 

(dez mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos), 

referente à UC 127687-2; 2. Mantenho a tutela deferida no id 251774456. 

Deixo de condenar a Reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Na linha do exposto e por tudo que consta 

nos autos, conheço os embargos de declaração, por ser tempestivos e 

opino pelo ACOLHIMENTO dos mesmos. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. Rondonópolis/MT Adelita Santana Santos Juíza Leiga Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto sentença 

elaborada pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº. 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no PJe. Rondonópolis-MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004424-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLLEY FERREIRA BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATASHA MAYARA BATISTA MARTINS (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004424-81.2020.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta como parte requerida o menor, o qual, por sua vez, não 

possui legitimidade ad causam para ser parte em ação de visitas contra 

seu próprio genitor, na qual ele deve figurar como objeto do feito. 2. 

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 319, do 

Estatuto Processual Civil, excluindo o menor do polo passivo e incluindo 

apenas sua genitora, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 321, 

parágrafo único, e 330, inciso II, ambos do CPC). 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004441-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI OAB - 

MT18042-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. L. (REU)

Letícia Lopes de Jesus (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1004441-20.2020.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que, na forma em que a ação foi 

proposta, consta como parte requerida o menor, o qual, por sua vez, não 

possui legitimidade ad causam para ser parte em ação de guarda e visitas 

contra seu próprio genitor, na qual ele deve figurar como objeto do feito. 2. 

Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 319, do 

Estatuto Processual Civil, excluindo o menor do polo passivo e incluindo 

apenas sua genitora, sob pena de indeferimento da inicial (arts. 321, 

parágrafo único, e 330, inciso II, ambos do CPC). 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004409-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA MENDES COELHO (REQUERENTE)

UESLEN THIAGO SANTANA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANA DA SILVA MENEZES OAB - MT26720/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004409-15.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que não se encontra na exordial 

matrícula atualizada do bem imóvel que se requer a partilha. 2. Assim, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar o 

feito, atendendo às disposições contidas no art. 320, do Estatuto 

Processual Civil, carreando aos autos documento hábil a comprovar a 

propriedade do bem imóvel a ser partilhado, conforme preconiza o art. 

1.227, do Código Civil, sob pena de o juízo não deliberar quanto à sua 

partilha. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000190-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JESSIKA AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

JACKELINE AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO PESSOA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1000190-90.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO o decurso de prazo para de 

intimação do patrono da parte autora sem manifestação. Nos termos da 

legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1282 da CNGC, 

impulsiono o presente feito para intimação da parte AUTORA 

PESSOALMENTE e, do patrono via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 

485 da Lei 13.105/2015. Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020. 

LUCILEILA CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009205-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. P. (AUTOR(A))

Z. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Z. A. R. (REU)

 

INTIMAR SENTENÇA 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 na 

exordial, 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. 8. Expeça-se o 

competente termo de guarda compartilhada dos menores em favor de 

seus genitores. 9. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 10. Notifique-se o representante do Ministério Público. 11. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009154-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

JOSENILDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CORIVALDO NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a parte autora, 

através do(a) patrono(a), para que materialize o Formal de Partilha 

expedido nos autos (ID 28892315), instruindo-o com as cópias nele 

indicadas, e, querendo, proceda ao registro junto ao(s) órgão(s) 

competente(s), bem como para comparecer em Secretaria e retirar o 

Alvará 30/2020 (ID 30033868), no prazo de 5 dias. Rondonópolis/MT, 13 

de março de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) de 

Secretaria

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004407-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA CARNEIRO MARTINS (AUTOR(A))

WAGNER GONCALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSALINA CARNEIRO MARTINS (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004407-45.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, vê-se que se trata de AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C. ALIMENTOS 

E GUARDA CONSENSUAL, na qual as partes requerem a partilha de um 

imóvel e de alguns bens móveis, porém, o veículo de placa QBL-9562, não 

está em nome das partes, bem como que não foi carreado aos autos 

matrícula atualizada do imóvel em nome das partes. 2. Dessa forma, 

intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

atendendo às disposições contidas no art. 320, do Estatuto Processual 

Civil, carrear aos autos documentos hábeis a comprovar a propriedade 

dos bens supracitados, conforme preconiza o art. 1.227, do Código Civil, 

sob pena de o juízo não deliberar quanto à sua partilha. 3. Intime-se. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 11 de março de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 712097 Nr: 7147-71.2012.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SNDS, MVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7147-71.2012.8.11.0003

Vistos etc.

1. Da análise vagarosa dos autos, verifica-se que a parte exequente 

requereu a reconsideração da decisão de fl. 102, para que recaia a 

penhora sobre os direitos aquisitivos decorrentes da alienação fiduciária 

do bem móvel localizado à fl. 105, em nome da parte executada, bem como 
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a intimação do credor fiduciário para se manifestar nos autos quanto à 

referida penhora.

2. Pois bem, em consulta feita ao sistema Renajud, cujo extrato 

encontra-se anexo, verifica-se que não há restrição oriunda de alienação 

fiduciária sobre o veículo de fl. 105 e que ele encontra-se com o status de 

“baixado”, não havendo, portanto, se falar em sua penhora, motivo pelo 

qual indefiro o pleito de fls. 106/109.

3. Assim, abra-se vista dos autos às partes e ao Ministério Público para 

que, no prazo legal, se manifestem.

4. Após, venham-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 426454 Nr: 8624-37.2009.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGSDS, RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE MARTINS KAWABATA - 

OAB:MT/12.389, FABRÍCIO MIGUEL CORREA - OAB:OAB/MT 9.762-A, 

LORRANE MOREIRA MARTINS DOS SANTOS - OAB:OAB/MT20.687, 

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - OAB:8379, LUCIANA VENANCIA 

DA SILVA MARUYAMA - OAB:16906, ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/O

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

PRATICA JURIDICA FACULDADE ANHANGUERA - OAB:

 Processo n.º 8624-37.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Analisando os autos com vagar, verifica-se que a parte exequente 

requereu leilão judicial, pesquisa de valores via sistema Bacenjud e as 

últimas três declarações do imposto de renda do executado, bem como 

informou o débito atualizado.

2. Pois bem, considerando que para a realização do leilão judicial é 

necessária a posse do bem e que ele não foi encontrado pelo oficial de 

justiça (fl. 271), intime-se a parte autora para que, no prazo legal, informe 

o local onde se encontra o veículo, podendo, assim, este juízo deliberar 

quanto ao referido pedido.

3. No mais, verificando que a atualização do débito exequendo carreada 

nos autos pela parte exequente (fls. 278/280) não está de forma 

pormenorizada, determino a sua intimação para que, no mesmo prazo 

acima concedido, carreie aos autos tabela de cálculo atualizada de forma 

pormenorizada, mês a mês, com aplicação dos juros legais.

4. Após, cumprida as determinações supra, venham-me os autos 

conclusos para deliberação quanto aos demais pedidos de fls. 278/280.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 11 de março de 2020.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786662 Nr: 8886-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA VANESSA DOS SANTOS, PATRICIA GOMES 

FERREIRA, PAULA FERNANDA DE AMORIM VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PAULO GOMES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT, FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - OAB:18199, 

ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - OAB:20438/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito intimando a parte autora, atraves de seu 

patrono, para instruir e retirar formal de partilha, em cinco dias, sob pena 

de arquivamento dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003965-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (INVENTARIADO)

MARIA JOANA DA SILVA RODRIGUES (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003965-79.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Apensem-se os 

autos ao Proc. n.º 1008537- 49.2018.8.11.0003. 2. Recebo a exordial. 3. 

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. 4. Cite-se o espólio, na pessoa de seu representante 

legal, bem como os eventuais herdeiros, para que, querendo, impugnem a 

habilitação ou com esta concordem, no prazo legal. 5. Após, abra-se vista 

dos autos ao representante do Ministério Público, para sua manifestação, 

no prazo legal. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

12 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014178-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL KAROLYNE OLIVEIRA SOUSA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1014178-81.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Trata-se de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL intentada por KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de RAQUEL KAROLYNE 

OLIVEIRA SOUSA (qualificado nos autos), pelos fatos narrados na inicial, 

de onde se extrai que a intenção da notificante é constituir a mora da 

requerida no que tange à sua inadimplência no contrato de promessa de 

compra e venda avençado entre as partes. 3. Adequado o procedimento 

ao pedido formulado, defiro a notificação, que deverá ser realizada na 

forma requerida. 4. Efetivada a notificação, ex vi do art. 729, do Digesto 

Processual Civil, o que deverá ser certificado nos autos, e recolhidas as 

custas processuais, entregue-se o feito à requerente, observadas as 

formalidades legais. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 12 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014178-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO OAB - SP322927 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL KAROLYNE OLIVEIRA SOUSA (RECONVINDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1014178-81.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Trata-se de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL intentada por KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de RAQUEL KAROLYNE 

OLIVEIRA SOUSA (qualificado nos autos), pelos fatos narrados na inicial, 

de onde se extrai que a intenção da notificante é constituir a mora da 

requerida no que tange à sua inadimplência no contrato de promessa de 

compra e venda avençado entre as partes. 3. Adequado o procedimento 

ao pedido formulado, defiro a notificação, que deverá ser realizada na 

forma requerida. 4. Efetivada a notificação, ex vi do art. 729, do Digesto 
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Processual Civil, o que deverá ser certificado nos autos, e recolhidas as 

custas processuais, entregue-se o feito à requerente, observadas as 

formalidades legais. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 12 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004030-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE OLIVEIRA DUARTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL OAB - MT13810-A (ADVOGADO(A))

FERNANDA GABRIELLE NAGAI OAB - MT20085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI PEREIRA DUARTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004030-74.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ab initio, 

determino o apensamento dos presentes autos à Ação de Inventário n.º 

1004233-07.2018.811.0003. 2. Recebo a exordial. 3. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo-lhe para a 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. 4. Sobre os pedidos formulados na 

exordial, intimem-se os demais herdeiros para que se manifestem, no 

prazo legal. 5. Cumpridas as diligências supra, venham-me os autos 

conclusos. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 12 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003687-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KETNY SCHAIANY BARBOSA MARTINIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIEL BERION ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003687-15.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 28943446, pelo que determino a citação da parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir da juntada 

do mandado devidamente cumprido aos autos, 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. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007646-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELMA TAIS MOTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY MOTA DA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007646-28.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforado por EDIELMA TAÍS MOTA em face 

de WANDERLEY MOTA DA COSTA (qualificados nos autos). 2. Segundo 

narra a exequente, na inicial de ID: 15244640, ela e o executado, no dia 

23.02.2016, em audiência de conciliação firmada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, (ID: 15246769), relataram 

que, durante a união estável que perdurou por 07 (sete) anos, teriam 

adquirido um bem imóvel situado na quadra 47, lote n.º 02, do Residencial 

Ananias Martins, nesta urbe, porém, fizeram uma troca do referido bem 

por outro imóvel localizado na Avenida Boa Esperança, s/n, Bairro Jardim 

Arco Íris, exercendo, então, a posse do imóvel. 3. Na mesma assentada, 

as partes consignaram também que o negócio jurídico foi feito de forma 

verbal e que, em relação à partilha do aludido bem, declararam que este 

seria vendido e depois partilhado na proporção de 50% para cada um. 

Ainda, registraram que o imóvel estaria avaliado em R$ 80.000,00 (oitenta 

mil reais), aproximadamente, e que tal bem ficaria fechado até a venda e 

posterior partilha. 4. Porém, aduz a exequente que o executado não 

cumpriu o acordo entabulado. Isso porque ele, de forma inadvertida, teria 

desfeito o negócio verbal da troca e, com isso, retomado a posse do 

imóvel localizado na quadra 47, lote n.º 02, do Residencial Ananias 

Martins, nesta urbe. Ademais, discorre que, ao contrário do que foi 

estipulado no acordo, está residindo na casa e, com isso, dificultando a 

venda e, por consequência, a partilha. Com base nessas premissas, 

requer a intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

desocupe o imóvel, sob pena de despejo, bem como para que providencie 

a venda do imóvel. 5. Após devidamente intimado, o executado, por meio 

da petição de ID: 19437900, apresentou impugnação ao cumprimento da 

sentença, na qual alega que o imóvel situado no Residencial Ananias 

Martins foi, de fato, adquirido no início da relação marital, porém, sustenta 

que, no ano de 2012, teria se separado da exequente, momento em que 

teria dado a ela, a título de meação do imóvel, a quantia de R$ 3.000,00 

(três mil reais), haja vista que o bem, na época, estava avaliado por R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Posteriormente, entre os anos de 2014/2015, 

após a reconciliação do casal, a exequente teria contribuído, a título de 

benfeitorias no imóvel, somente com a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e 

duzentos reais). 6. Com relação ao imóvel localizado no Bairro Jardim Arco 

Íris, aduz o executado que o negócio teria sido desfeito com a anuência da 

exequente, assim, pugna pela extinção do cumprimento de sentença. 7. 

Réplica no ID: 27575668. 8. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Passo ao exame do cumprimento de sentença e da impugnação. 9. 

Conforme se infere do Termo de Sessão de Conciliação juntado no ID: 

15246769, em especial do acordo firmado entre as partes, vê-se que as 

partes reconhecem que foi adquirido, durante a união estável, o bem 

imóvel situado na quadra 47, lote n.º 02, do Residencial Ananias Martins, 

nesta urbe. Porém, frise-se que não foi carreado pelas partes qualquer 

início de prova relativo à suposta troca deste imóvel com o da Avenida 

Boa Esperança, s/n, Bairro Jardim Arco Íris, nesta cidade. Logo, a partilha 

recairá sobre o imóvel amealhado durante a união estável, localizado na 

quadra 47, lote n.º 02, do Residencial Ananias Martins. 10. Outrossim, da 

análise dos termos do acordo celebrado entre os litigantes, verifica-se 

ambos se comprometeram a vender e partilhar o imóvel em igual 

percentual. Da mesma forma, não há qualquer prova no sentido de que o 

executado esteja residindo no imóvel, com o intuito de obstaculizar a 

venda ou esteja, de alguma forma, colocando entraves ou embaraços à 

partilha do bem, de modo que não há falar em descumprimento por parte 

do executado. 11. Com relação à impugnação ofertada pelo executado, há 

que se ressaltar que não foi carreada qualquer prova que indique, de 

forma cabal, que a exequente tenha recebido qualquer valor a título de 

meação do imóvel, cabendo ressaltar que, no acordo entabulado no ID: 

15246769, não há qualquer ressalva neste sentido. 12. Tal objeção fora 

concebida pela doutrina e progressivamente aceita pela jurisprudência 

com o fim de obstar o prosseguimento de uma execução nitidamente nula, 

fato que de plano deve ser observado pelo juízo, isentando o executado, 

nesses casos, do ônus de garantir o juízo para se defender. 13. Portanto, 

ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, rejeito a 

impugnação de ID: 19437900 e, incontinenti, defiro parcialmente o 

cumprimento de sentença de ID: 15244640, pelo que determino a partilha 

do imóvel localizado na quadra 47, lote n.º 02, do Residencial Ananias 

Martins, nesta urbe. 14. Para tanto, intime-se a exequente para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos a matrícula atualizada do imóvel 

objeto da partilha, no intuito de comprovar a propriedade do imóvel. 15. 

Vindo aos autos a matrícula do imóvel, determino a avaliação judicial do 

bem imóvel. 16. Aportando aos autos o auto de avaliação, intimem-se as 

partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. 17. Cumpridas 

as diligências supra, venham-me os autos conclusos, para designação da 

data para a realização da hasta pública. 18. Intime-se. 19. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 98 de 352



Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002195-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDE MARTINS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOLORITO MARTINS NETO (REQUERIDO)

MARIA IZABEL LIMA MAZETTE (REQUERIDO)

SILVIA MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

JOSE LAZARO MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

DANIEL MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

JOAO BATISTA MARTINS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002195-85.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Em atenção ao 

teor da petição de ID: 29705299, determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 1 (um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o 

prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos 

autos e intime-se a inventariante para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias. 4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010066-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE SOUZA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR DIAS DE JESUS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010066-40.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 30184461, intimem-se a parte exequente, pessoalmente, e 

seu procurador, via DJe, para se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) 

dias, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de 

extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 

274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 12 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004167-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAIHLA REGINA SILVA ALEXANDRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DE OLIVEIRA POLGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004167-90.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS aforada por 

H.S.P., representado por sua genitora, Sr.ª Laihla Regina Silva Alexandre, 

em face de DANILO DE OLIVEIRA POLGA (qualificados nos autos). 2. Pela 

manifestação carreada aos autos nos IDs: 21400510 e 21400511, 

infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação alimentar. 3. O 

representante do Ministério Público manifestou-se no ID: 29968917, 

pugnando pela extinção do feito nos termos do art. 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 5. A legislação processual civil em vigor é clara 

ao disciplinar os modos de extinção do processo de execução e, dentre 

eles, encontra-se precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor 

satisfaz a obrigação. 6. Diante da manifestação da parte exequente nos 

IDs: 21400510 e 21400511, verifica-se que a obrigação contida nesta 

ação executiva foi satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, 

inexiste alternativa senão a extinção do feito em análise. 7. Ante o exposto 

e atendendo a tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos 

do art. 924, inciso II, do Codex Processual Civil. 8. No mais, se necessário, 

expeça-se o competente contramandado de prisão junto ao BNMP, bem 

como proceda-se com a baixa às eventuais constrições ao patrimônio da 

parte executada, que por este processo tenham ocorrido. 9. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 10. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 12 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004326-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA VILELA RODRIGUES (REQUERENTE)

ALAN JOSE CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004326-96.2020.811.0003 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. Poderá, entretanto, 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 RENATA VILELA RODRIGUES e ALAN JOSÉ 

CARDOSO (qualificados na peça vestibular), onde expõem os autores, em 

síntese, que são casados em regime de comunhão parcial de bens desde 

28.11.2016, não tiveram filhos, bem como que há bens a partilhar. 4. A 

inicial foi instruída com todos os documentos necessários à propositura da 

ação. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 6. As partes têm legitimidade e estão bem 

representadas, sendo que pela análise dos autos se verifica que há prova 

da existência do matrimônio (ID: 30131955), 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. Estando os requerentes 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 

RENATA VILELA RODRIGUES e ALAN JOSÉ CARDOSO (qualificados nos 

autos). 9. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

10. Notifique-se o representante do Ministério Público. 11. Averbe-se a 

presente decisão no assentamento do registro civil. 12. Oficie-se ao titular 

do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação. 13. 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, 11 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001079-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DO SOCORRO SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER BARBOSA BORGES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001079-44.2019.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA aforada por KELLY BARBOSA BORGES 

em face de CLEBER BARBOSA BORGES (qualificados nos autos). 2. No 

ID: 20616999 infere-se que a parte devedora cumpriu sua obrigação 

alimentar. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara 

ao disciplinar os modos de extinção do processo de execução e, dentre 

eles, encontra-se precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor 

satisfaz a obrigação. 5. Diante da manifestação da parte autora (ID: 

25032533), verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi 

satisfeita, de maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa 

senão a extinção do feito em análise. 6. Ante o exposto, e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, 

inciso II, do Codex Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004266-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE PEREIRA DE ALMEIDA FARINHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ladislau de Jesus Farinhas (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004266-94.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE ALIMENTOS aforada por F.A.F. e B.A.F., representados por sua 

genitora, Sr.ª Arlete Pereira de Almeida Farinhas, em face de LADISLAU 

DE JESUS FARINHAS (qualificados na peça vestibular). 2. A inicial foi 

instruída com todos os documentos necessários para propositura da 

ação. 3. Citada, a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar contestação, conforme certidão de ID: 22332018. 4. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. 

As partes têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução. Considerando que o 

requerido não contestou o pedido inicial, decreto-lhe a revelia e aplico ao 

presente caso o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, 

inciso II, do Código de Processo Civil, diante da procedência dos pedidos, 

visto que a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela autora, na forma do art. 344, do mesmo Codex, e estes 

acarretam as consequências jurídicas apontadas na inicial. Em tais casos, 

reza a jurisprudência que: “POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não 

oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade 

dos fatos narrados na petição inicial. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 944649 

BA 2016/0172212-2, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data 

de Publicação: DJ 01.03.2018) (grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO 

COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. INDEFERIMENTO DE 

PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 1280556-SP 2018/0090164-2, 

Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Publicação: DJ 05.09.2018) (grifo 

nosso) 6. Posto isso, passo diretamente ao exame do meritum causae. 7. 

Em relação aos alimentos, consabido é que os mesmos, em regra, devem 

ser fixados sem se perder de vista a inteligência do §1º do art. 1.694, do 

Codex Civil, in verbis: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 8. 

Note-se, neste ponto, que os menores permanecem sendo sustentados 

somente pela genitora, sem qualquer auxílio do pai, tendo, ainda, ficado 

demonstrado nos autos, prima facie, ser a mãe dos infantes pessoa de 

recursos limitados, havendo que se compensar de alguma forma esse 

sacrifício unilateral. 9. Por outro lado, verifica-se que não há nos autos 

qualquer documento que comprove o real rendimento do requerido, o que, 

por equidade, nos obriga a fixar um valor moderado, sendo razoável a 

quantia de um terço do salário mínimo vigente a título de pensão alimentícia 

a ser pago pelo requerido, tendo em vista que sobre o demandado incidem 

os efeitos da revelia. 10. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido articulado na 

exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil, para fixar 

os alimentos definitivos no valor correspondente a um terço salário mínimo 

mensal vigente, devidos pela requerida à parte requerente, 

correspondendo hoje a R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e 

trinta e três centavos), a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês 

na conta bancária informada pela parte autora. 11. Expeçam-se os ofícios 

necessários ao cumprimento da presente decisão. 12. Sem condenação 

em custas e nem em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 13. 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, 12 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004044-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. P. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. S. B. (REU)

 

Processo nº.: 1004044-58.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em 

segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do CPC/2015. 2. DEFIRO 

os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º 

do novel Código de Processo Civil. 3. Levando-se em consideração a 

iniciativa do requerente no oferecimento de alimentos à filha na forma 

pleiteada, arbitro os alimentos provisórios em 39 % do salário mínimo, 

atualmente correspondente a R$ 407,55, a ser devido todo o dia 10 (dez) 

de cada mês, mediante depósito em conta bancária a ser indicada pela 

requerida, a partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa 

ou ulterior deliberação deste Juízo, ressaltando que o valor da pensão 

alimentícia suprafixado poderá ser revisto a qualquer tempo, bastando que 

venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a alteração. No 

mais, por força do princípio da colaboração, efetivei pesquisa perante o 

sistema CAGED, encontrando-se a informação de que o requerente na 

atualidade não ostenta vinculo laboral formal em aberto, conforme 

documento anexo. 4.Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito apresentado, deixo 

para momento oportuno a análise da conveniência da sessão de tentativa 

de autocomposição (CPC, art. 139, VI e Enunciado n° 35 do ENFAM). 4. 

Cite-se a parte requerida, intimando-a para contestar o presente feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, desde que o faça por intermédio de advogado, 

sob pena de reputarem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial (arts. 

335, III, 231, VI, e 341, todos do CPC) Após, intime-se a parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente manifestação. Na 

sequencia, colha-se parecer ministerial. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Rondonópolis-MT, 09 de março de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010652-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. J. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

DECIO CRISTIANO PIATO OAB - MT7172/O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE E PARTE 

REQUERIDA, para comparecerem à AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a ser realizada em 16 de JUNHO de 2020, às 14h, na sala 

de Audiências deste Juízo, ficando a cargo dos advogados das referidas 

partes intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, hora e local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003736-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. R. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA A DATA: 15/04/2020 ÀS 16hs BEM COMO para, no prazo de 15 

(quinze) dias apresente cópia da certidão de nascimento da infante G. D. 

DE L., eis que documento indispensável ao deslinde do feito nos moldes do 

art. 320 e 321, parágrafo único, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009695-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. A. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. R. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009156-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOYCE ANDRADE ARAUJO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR PEREIRA DE MOURA OAB - MT19196/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL SAMPAIO DE ANDRADE (DE CUJUS)

Outros Interessados:

JUNIEL DE FREITAS DA SILVA DE ANDRADE (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1009156-42.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, no que tange ao 

quanto noticiado no ID 24697397, intime-se a inventariante para apresentar 

a certidão atualizada da matricula do imóvel inventariado, devidamente 

registrado em nome do falecido, podendo, em sendo o caso, valer-se da 

via autônoma, qual seja, Ação de Alvará de Outorga de Escritura Pública, 

que haverá de ser distribuída por dependência ao presente feito, haja 

vista a necessidade do bem estar registrado em nome do falecido, 

sobretudo considerando o princípio da continuidade que rege os registros 

públicos. Concedo o prazo de 40 (quarenta) dias para tal mister. 2. 

Outrossim, reitere-se a intimação da representante do espólio para que 

traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia dos documentos 

pessoais dos herdeiros (CPF e RG), consoante deliberado no item ‘5’ do 

decisum inaugural. 3. No mais, considerando a ausência de resposta ao 

ofício nº. 380/2019, remetido à Caixa Econômica Federal, determino que se 

proceda a intimação pessoal do Sr. Gerente da instituição financeira 

respectiva, ou quem as suas vezes fizer, via Oficial de Justiça, 

conclamando-o a se dignar em proceder a apresentação de resposta ao 

quanto outrora requisitado, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, 

advertindo-o que persistindo o desatendimento ao comando poderá 

incorrer em responsabilização pessoal na esfera cível e criminal, 

conforme o caso. Em caso de inércia, certifique-se e encaminhe-se cópia 

integral dos autos à Delegacia de Polícia para as devidas providências. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 13 de novembro de 2019. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002754-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR WANDERSON ALVES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMARGO OAB - MT5910/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEDALIA ALVES CAMARGO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO os autos para anexar o ofício recebido por esta Secretaria. 

No mesmo ato, procedo à INTIMAÇÃO da parte autora, através do patrono 

habilitado, para que tome ciência e, querendo, manifeste-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008400-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. S. F. (EXEQUENTE)

F. D. S. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT21363-0-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte exequente para que se manifeste, no prazo legal, 

sobre a defesa do executado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002144-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GENTIL DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDENILSON CESAR SANTOS (REU)

MARCOS GENTIL (REU)

JOZABETE GENTIL ALVES (REU)

NILCE ALVES DA ROCHA GENTIL (REU)

JUNIA GENTIL DE MOURA (REU)

CEDINO GENTIL (REU)

JONAS GENTIL (REU)

JOSIAS GENTIL (REU)

ABGAIL GENTIL (REU)

GESIEL GENTIL (REU)

WAGNER CESAR DOS SANTOS (REU)

ABELARDO CESAR SANTOS (REU)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

juntar comprovante de envio do oficio solicitando a devolução da carta 

precatória devidamente cumprida. Impresso em: 13/03/2020 às 16:19 

RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO Código de rastreabilidade: 

81120205006330 Documento: of 112-2020.pdf Remetente: SECRETARIA 

DA 2ª VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES - RONDONÓPOLIS ( MARCIA 

REGINA BUENO DE CAMARGO DIB ) Destinatário: SECRETARIA DA 5ª 

VARA ESP. FAMILIA E SUCESSÕES - CUIABÁ ( TJMT ) Data de Envio: 

13/03/2020 16:17:42 Assunto: segue oficio solicitanto a devolução da 

carta precatória devidamente cumprida

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000069-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PENINA NASCIMENTO DE REZENDE (REQUERENTE)

ADEMIR MARCOS DE DEUS REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALGACYR NUNES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0009496A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DE DEUS RESENDE (INVENTARIADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1000069-96.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. A teor das informações 

vertidas na inicial, efetivo pesquisa perante o Sistema BacenJud para fins 

de apurar a existência de eventual saldo bancário aplicado em instituição 

financeira em favor do falecido JOAO DE DEUS REZENDE (CPF 

177.313.051-04), conforme extrato anexo. 2. Ademais, haja vista que até 

a presente data o inventariante relegou o cumprimento do decisum datado 

de 16 de janeiro de 2018, indefiro o pleito de suspensão processual 

vindicado no ID 24686313i, por já ter, inclusive, extrapolado o interstício 

requerido sem qualquer providência. 3. Destarte, intime-se o representante 

do espólio para acostar aos autos o plano final de partilha, bem como as 

certidões negativas de débito municipal, estadual e federal em nome do 

extinto e certidão negativa de testamento nos moldes do art. 2º do 

Provimento n.º 56/2016-CNJ, no prazo impreterível de 20 (vinte) dias, sob 

pena de extinção (art. 485, IV, do CPC). Em caso de inércia, intime-se 

pessoalmente o inventariante para fins e prazo do quanto disposto 

alhures, sob a mesma advertência. Acaso reste inexitosa a intimação 

pessoal, por razões alheias a alteração de endereço (art. 274, parágrafo 

único, do CPC), proceda-se a intimação editalícia, com idêntica finalidade, 

sob pena de extinção do processo (art. 485, IV, do CPC). Prazo do edital: 

20 (vinte) dias. 4. Com ou sem manifestação, renove-se a conclusão. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 18 de novembro de 2019. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004115-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CAMILO DE OLIVEIRA OAB - 384.846.921-91 (REPRESENTANTE)

VALDINEA REIS SANTOS OAB - 045.250.901-70 (REPRESENTANTE)

A. L. S. T. D. S. OAB - 102.333.431-30 (REPRESENTANTE)

MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO OAB - MT7629/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS SANTANA TEIXEIRA OAB - 696.284.911-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO 

PARA A DATA: 17/06/2020 ÀS 15hs30min

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002072-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BARBARA LOPES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA FRANCA MONTORO (REQUERIDO)

VINICIUS FRANCA MONTORO (REQUERIDO)

DANIEL MONTORO (INVENTARIADO)

CAIO MIGUEL MONTORO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo n. 

1002072-24.2018.8.11.0003 Vistos etc., A teor do pedido retro, concedo o 

prazo adicional de trinta dias para que a inventariante apresente nos autos 

o plano final de partilha, acompanhado dos seguintes documentos: a) 

cópia de sua certidão de nascimento/casamento, bem como do falecido; b) 

certidão de nascimento/casamento de todos os herdeiros, acompanhado 

dos documentos pessoais dos respectivos consortes, em sendo o caso; 

c) certidões negativas de débito municipal, estadual (expedida pela PGE) e 

federal em nome do de cujus; d) Guia de Informação e Apuração de ITCD 

devidamente acompanhada da avaliação administrativa do acervo 

patrimonial inventariado, com o respectivo comprovante de recolhimento 

do tributo ou declaração de isenção do mesmo; e) CCIR expedida pelo 

INCRA, devidamente atualizada e autenticada; f) certidão negativa de 

testamento em nome do falecido, nos moldes do art. 2º do Provimento n.º 

56/2016-CNJ (art. 618, V, do CPC), eis que documento indispensável à 

propositura da presente ação. Intime-se. Rondonópolis-MT, 11 de 

novembro de 2019. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003365-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. C. S. (REQUERENTE)

L. O. C. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO COUTO CARVALHO ARAUJO OAB - MT11953/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003365-29.2019.8.11.0003 Vistos etc., Em derradeira tentativa, 

intime-se as partes, via DJE para, no prazo improrrogável de 05 (cinco) 

dias, juntar nos autos Certidão de Nascimento/Casamento do demandado, 

porquanto para que haja o reconhecimento da união estável exige-se que 

as partes comprovem, além da convivência pública, contínua e duradoura, 

estabelecida com o objetivo de constituição de família, a ausência de 

impedimentos matrimoniais à constituição dessa relação, consoante 

disposto no art. 1.723, parágrafo 1º, do Código Civil. Por oportuno, para 

que seja provado a inexistência dos impedimentos, assim como ocorre 

quando do processo de habilitação de casamento, deve a pare 

interessada juntar ao processo suas respectivas certidões de nascimento 

ou casamento, expedidas em data recente. No mais, com o transcurso do 

prazo para oferecimento da peça defensiva, intime-se a parte autora para 

que manifeste-se nos autos, requerendo o que de direito. Em seguida, 

colha-se parecer ministerial. As providências. Rondonópolis/MT, 19 de 

novembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004244-07.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR FELIX ORMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA CONCEICAO ORMON (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1004244-07.2016.8.11.0003 Vistos etc., Tendo em vista o tempo de 

tramitação processual e, ainda, por estar o presente feito incluído em meta 

prioritária de julgamento estalecida pelo CNJ, concedo o prazo suplementar 

e improrrogável de 20 (vinte) dias para cumprimento integral do decisum 

retro, registrando-se que acaso as partes não detenham a certidão 

atualizada de matrícula do imóvel assinalado, poderão submeter o r. 

patrimônio à sobrepartilha, oportunamente, visando obter primeiro a 

regularização do acervo para só então possibilitar a transmissão. Após, 

com ou sem manifestação renove-se a conclusão. Intime-se. 

Rondonópolis-MT, 14 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017187-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. D. B. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA RAGNINI OAB - MT7834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1017187-39.2016.8.11.0003 Vistos etc., 01. A teor dos documentos 

atrelados à réplica (ID 25322674), manifeste-se a parte adversa, no prazo 

de 15 dias. 02. Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as 

provas que pretendem efetivamente produzir, no prazo de 15 dias. Em 
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caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. 03. Determino a 

realização de Estudo Social e Psicológico na residência da parte 

requerida, sem prévio aviso, aferindo as condições econômicas, 

higiênicas, morais, afetivas e sociais para criação e educação do menor, 

devendo o laudo circunstanciado ser juntado aos autos no prazo de 40 

dias. Do laudo, manifestem-se as partes em dez dias. 04. Intime-se a parte 

requerida para trazer aos autos, no prazo de 15 dias, documento apto a 

demonstrar que a medida protetiva mencionada na contestação ainda 

encontra-se em vigor. 05. Após, colha-se parecer ministerial. Intimem-se. 

Rondonópolis, 13 de dezembro de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006288-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. V. M. R. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. M. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Juntada Comprovante de Pagamento.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1017054-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. (REQUERENTE)

Z. T. (REQUERENTE)

N. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BARALDI OAB - MT21110/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que decorreu o prazo legal para apresentação da defesa, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

requerida. Assim, IMPULSIONO os autos para proceder à INTIMAÇÃO do 

Escritório Modelo UNIJURIS, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial da parte requerida, 

para fins e prazo do artigo 752, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007066-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001001-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELINA NERES DE SOUSA CAMPOS OAB - MT3877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1001001-16.2020.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

MODIFICAÇÃO DE GUARDA DE MENORES, c/c pedido de tutela provisória 

de urgência” proposta por Alessandro A. P. em face de Tainá P. F. da S., 

qualificados nos autos. Em síntese, narra a inicial que o autor manteve 

relacionamento conjugal com a requerida, advindo desta união duas filhas 

Mariana F. P e Geovana F. P. e, quando da separação fática, a guarda 

legal ficou sob responsabilidade da genitora, ora requerida, cujas visitas 

regulamentadas em finais de semanas alternados ao genitor. Noticia, na 

oportunidade, que as filhas estão em situação de risco, em razão da 

violência sexual sofrida por Mariana recentemente enquanto aos cuidados 

da genitora, além de relatos acerca de violência sexual perpetrada pelo 

companheiro anterior da requerida contra a filha Geovana. Foi 

oportunizado a emenda à inicial, para fins de retificar o valor da causa e 

recolher as custas processuais, assim como formular o pedido meritório 

referente a pretensão modificativa da guarda das filhas e, ainda, a 

apresentação da sentença judicial que homologou a guarda definitiva em 

favor da genitora. Sobreveio petição ao ID 29004048, instruída com 

respectivos documentos. Ato contínuo, aportou petição (ID 29527276) 

comunicando a concessão da guarda provisória em favor do autor, no 

bojo da medida de proteção de nº. 1072-35.2020.811.0003 – Código 

943287, postulando pela juntada do r. termo, intimação da genitora e 

cessação do desconto em folha de pagamento em relação aos alimentos 

outrora convencionados (ID 29527276). É o necessário. Decido. Ab initio, 

a par das informações lançadas nos autos, vislumbra-se que há em 

tramitação perante a Vara Especializada da Infância e Juventude desta 

Comarca Medida de Proteção em favor das crianças, cuja guarda 

pretende-se modificar nesta actio, havendo, decisão de cunho provisório 

relativo ao mérito desta demanda por aquele Juízo. Nessa perspectiva, 

importa registrar que esta Especializada não detém competência para 

deliberar sobre o pedido de guarda em favor das crianças quando existe 

efetiva ameaça ou violação aos direitos das garotas. Nesse ponto, a luz 

da excepcionalidade em voga, que in casu, funda-se nas hipóteses 

taxativas previstas nos artigos 98 e 148, parágrafo único, alínea “a” da Lei 

8.069/90, têm-se que a competência para apreciar o pedido relativo à 

guarda é da Vara da Infância e da Juventude, uma vez que caracterizada 

a situação de risco ou vulnerabilidade na qual estão inseridas as crianças. 

À propósito: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL E VARA 

CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS 

EMAS. AÇÃO DE GUARDA. MENOR CONSIDERADO EM SITUAÇÃO DE 

RISCO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL. 1. Compete à Justiça da Infância e da 

Juventude conhecer de pedidos de guarda e tutela de criança ou 

adolescente, nas hipóteses de ameaça ou violação aos direitos do menor. 

2. Na presença de indícios de violação ou ameaça aos direitos da criança, 

há razão para o processamento do pedido de guarda e responsabilidade 

perante o Juízo da Infância e da Juventude. 3. Conflito negativo de 

competência conhecido e provido, para declarar competente o Juízo da 

Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (Suscitante). Maioria. 

(Acórdão 1104077, 07057460620188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 1ª 

Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/06/2018, Publicado no PJe: 

20/06/2018. Salienta-se que o Juízo de Família regula as relações 

existentes entre seus diversos membros, conquanto a Vara da Infância e 

Juventude cuida das relações envolvendo crianças e adolescentes cujos 

diretos sejam ameaçados ou violados - que estejam socialmente em 

situação de risco. Assim, a par dessas ponderações e das graves 

consequências, tanto no aspecto processual, com risco de decisões 

conflitantes, quanto no aspecto do bem estar da criança que se busca 

proteger, entendo prudente a remessa do feito a Vara da Infância e 

Juventude desta Comarca. Ante o exposto, DECLINO de minha 

competência jurisdicional para processar e julgar o presente e, de 

consequência, determino a imediata remessa dos autos àquela 

especializada. Notifique-se o Ministério Público. Sem custas e honorários, 

eis que concedo as benesses da Assistência Judiciária, com fundamento 

no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. Após, preclusa a via 

recursal, remeta-se o processo ao referido juízo, efetuadas as anotações 

e baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de fevereiro de 2020. (assinatura digital) Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011146-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. C. N. (REU)

E. D. C. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO OAB - MT15996/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCEDO à intimação da parte AUTORA, para que, querendo, se 

manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do artigo 350, do 

CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012804-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. M. D. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. H. M. D. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCEDO à intimação da parte AUTORA, para que, querendo, se 

manifeste sobre a contestação apresentada, nos termos do artigo 350, do 

CPC, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001191-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013210-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. B. F. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

DECURSO DE PRAZO PARA RESPOSTA CERTIDÃO Certifico e dou fé que 

a parte ré não apresentou resposta até a presente data, motivo pelo qual 

procedo a intimação do procurador do UNIJURIS, para apresentação da 

respectiva defesa, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000547-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LISBOA OAB - MT20136-O (ADVOGADO(A))

MARISTELA APARECIDA CAMPOS OAB - MT19027-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. T. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO(A))

 

Diante do decurso do prazo sem manifestação da parte requerida, 

procedo à INTIMAÇÃO da parte autora para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 449326 Nr: 4505-62.2011.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HLBR, EAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HFDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UNIASSELVI - OAB:

 Vistos etc.,

 Defiro o pedido de restrição eletrônica de valores, porquanto a penhora 

on-line é medida que de rigor se impõe, a qual, inclusive, é consentânea 

com os modernos princípios e preceitos que regem a atividade 

jurisdicional, já que busca pôr fim ao litígio (conflito de interesses 

qualificado por uma pretensão resistida, segundo Chiovenda) e pacificar a 

sociedade, os quais são escopos teleológicos ou finalísticos da 

Jurisdição.

 Nesta senda, lancei ordem de bloqueio somente o valor da execução em 

dinheiro depositada na conta bancária e/ou aplicações financeiras em 

nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, com resultado 

parcialmente exitoso – extrato anexo.

Diante da ordem de transferência (extrato anexo), oficie-se à conta única 

de depósitos judiciais para que sejam adotadas as providencias de praxe 

e intimem-se as partes.

Intimem-se. Notifique-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 783897 Nr: 7707-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADSN, NAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFDSN, HMN, RMN, NNMNA, GAN, GAN, NAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ RASIA - 

OAB:17595/O, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FABIANA OLIVEIRA MARTINS MIGLIAVACCA - 

OAB:8744-B/MT, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - OAB:22.325, 

MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 8380, 

RODRIGO TREMARIN - OAB:25.487 SC, ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A, VANDERLEI 

CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 (...).Efetivamente, mantenho os pontos outrora delimitados, ajustando-os 

ao compasso processual alhures vertido(...)Nesse sentido, a atividade 

probatória recairá sobre as seguintes questões: a) A existência de causa 

de nulidade e/ou vícios quando da lavratura do ato notarial atacado; b) O 

período da união estável vivenciada entre a autora e o falecido Nelson, 

cuja existência não é questão controvertida nos autos;c) Apuração 

quanto ao patrimônio comum adquirido na constância do aventado 

relacionamento e a contribuição onerosa da companheira Rosilene no r. 

acréscimo econômico, sem prejuízo de outras questões que poderão 

surgir no curso da instrução probatória. (...)Outrossim, sopesando-se que 

os autos foram levados em carga pelo causídico Dr. Anderson Luiz Rasia, 

representante da autora quando do início da fluência do prazo atinente a 

publicação do decisum saneador, que ocorrera aos 21/02/2020, vindo a 

restituí-los tão somente em 03/03/2020, hei por bem readequar a pauta do 

juízo, evitando-se desta forma alegação de prejuízo quanto ao cômputo do 

prazo para a apresentação de rol de testemunhas. Assim, designo 

audiência de instrução para o dia 20 de agosto de 2020 às 14 

horas.Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem o rol de testemunhas (artigo 357, §4º, do CPC), ficando a 

cargo dos advogados das partes informarem ou intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo. Consigne, ainda, no expediente as 

demais determinações expressas nos incisos § 1º, 2º e 3º do artigo 455, 

quanto à intimação das testemunhas.Determino o depoimento pessoal da 

autora a fim de que seja interrogada na audiência de instrução e 

julgamento, nos termos do artigo 385, do Código de Processo Civil.

(...).Portanto, fica o saneamento complementado nos moldes desta 

decisão.Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 753419 Nr: 9490-69.2014.811.0003
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADOC, MADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDC

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

OAB:OAB/MT 11.551, JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:23385/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 (...)ressai que o executado reside em Primavera do Leste/MT, não 

vislumbrando, à primeira vista, sustentáculo à manutenção do feito em 

Comarca diversa do domicílio de qualquer dos envolvidos, sendo 

desconhecida previsão legal para mitigação da competência em um 

terceiro local, ainda que territorial, por mera conveniência do patrono da 

parte exequente.Por derradeiro, anota-se que na apreciação do tema 

relativo ao processo eletrônico nº. 1005056-49.2016.8.11.0003, 

envolvendo as mesmas partes e ação da mesma natureza, o Tribunal de 

Justiça negou provimento ao recurso manejado pelo patrono contra 

decisão que declinou o processo a uma das varas de família da comarca 

de Cuiabá, cuja ementa colaciona-se nesta oportunidade:AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – MUDANÇA DE DOMICÍLIO 

DO EXEQUENTE NO CURSO DA LIDE – MENOR HIPOSSUFICIENTE – 

PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INFANTE - MITIGAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ART. 87 DO CPC) – 

PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO ESCORREITA – CONSONÂNCIA COM O 

PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJMT – 

3ª Câmara de Direito Privado, Des. Dirceu dos Santos, RAI nº. 

1009038-75.2019.8.11.0000, julgado em 20/02/2020).Posto isso, DECLINO 

de minha competência jurisdicional em favor de uma das Varas de Família 

e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa 

deste feito.Via de consequência, torno sem efeito a ordem de prisão civil 

lançada por este Juízo (fls. 82/83). E, consoante registro perante o 

sistema BNMP, promova-se a respectiva baixa (fls. 106/107).Requisite-se 

a devolução de eventual carta precatória expedida para implemento da 

ordem, independentemente de cumprimento.Notifique-se o ministério 

Público.Após, preclusa a via recursal, remeta-se o processo ao referido 

juízo, efetuadas as anotações e baixas necessárias.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Rondonópolis-MT, 06 de março de 

2020.Cláudia Beatriz SchmidtJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 818221 Nr: 2299-02.2016.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELMA PINHEIRO GONÇALVES VICENTE, THAIS 

PINHEIRO GONÇALVES VICENTE, THALES TATI GONÇALVES VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES VICENTE, 

TATIANA MULLER GONÇALVES VICENTR, THÉO GONÇALVES VICENTE, 

THALITA MULLER GONÇALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - OAB:3572-

-A, EUNICE DE SOUZA - OAB:MT/3572-A

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

OAB:9307/MT

 Vistos etc.,

1. A princípio, não obstante as ponderações vertidas às fls. 545/547, é 

cediço que o decisum retro determinou a apresentação de esboço de 

partilha por parte da interessada Joselma, a par de decotar o quantum das 

dívidas sopesadas no item ‘1’ do r. comando decisório e, apurar, na 

hipótese, saldo a ser amealhado.

Destarte, em que pese a compreensível dificuldade aduzida, a 

inventariante deverá efetivar a adição das dívidas dantes aludidas 

(autorizadas às fls. 533/537) e, em caso de eventual saldo auferido com a 

venda, isto é, que venha a suplantar a somatória das dívidas, a ser 

posteriormente dividido entre os sucessores, percentualmente, a fim de 

garantir maior equidade e estabilidade aos beneficiários.

Conseguintemente, reitere-se a abertura de vista a Sra. Joselma para 

cumprimento da deliberação retro, registrando-se tratar de prazo comum 

em que se admite apenas a carga rápida para cópia (art. 107, §3º, do 

CPC).

 2. Outrossim, considerando a indevida retenção dos autos no lapso em 

que franqueada a manifestação comum, reabro o aludido prazo vindicado 

à fl. 548, inclusive acerca das ponderações vertidas às fls. 545/547, 

mediante publicação no diário respectivo.

 3. Acaso apresentado o plano de partilha (item ‘1’), intimem-se os 

herdeiros Theo e Tatiana para, querendo, se manifestem em 05 (cinco) 

dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 713543 Nr: 8663-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença - Lei Arbitral (Lei 9.307/1996)

->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA 

PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE RODEGUER - 

OAB:MT-15.121-A, DÓRIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - OAB:25924, 

JOSIELE MARCONDES DANTAS DE CARVALHO - OAB:22862/O, 

KARINE FLORENCIANA DURAN - OAB:OAB/MT 20.179, Leonardo 

Dornelles Sales - OAB:25782/O, LETÍCIA GONÇALVES DE CARVALHO 

- OAB:24.611/O, Welder Felizarti Lopes - OAB:25390/O

 Vistos etc.,(...)Destarte, deverão sanar respectivas irregularidades 

perante o cartório competente e terceiros envolvidos, objetivando a efetiva 

pretensão tal qual aduzida na executio.Diante das circunstâncias 

derradeiramente apresentadas, com o objeto de evitar futuras nulidades 

postergo a avaliação e posterior alienação judicial do imóvel em discussão 

para após a apresentação da matrícula devidamente regularizada em 

nome de qualquer dos litigantes. (...)Logo, considerando que o r. bem 

encontra-se atualmente em nome de terceiro (fl. 310) sem possibilidade de 

aferir o valor efetivo da venda do bem, as características e o estado em 

que se encontra (ou se encontrava à época da separação fática), 

invocando os princípios de economia e celeridade processual, a partilha 

do veículo e o processamento da presente executio deverá ocorrer com 

base na avaliação da Tabela FIPE, conforme fl. 308, sendo prescindível 

avaliação por Oficial de Justiça.Diante disso, concedo o prazo de 15 

(quinze) dias a exequente para adequar o pedido vertido à fl. 306/307, 

uma vez que não se trata de avaliação e alienação judicial do veículo 

motocicleta Honda/CG 150 TITAN KS, ano modelo 2006/2006, consoante 

ponderações alhures.III. Sem prejuízo, autorizo o levantamento do 

numerário disponível em conta judicial (fl. 302) em favor da exequente, que 

deverá informar os dados bancários nos autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ineficácia do comando judicial.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 406697 Nr: 2418-41.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGOM, MFO, RLDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS, OMDLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR SENA NOGUEIRA 

LUNA - OAB:21.762/O, MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - OAB:22704-0, 

RIVELINO LUCIO DE RESENDE - OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 Vistos etc.,

1. Cuida-se de ‘Cumprimento de Sentença de Honorários Sucumbenciais’ 

ajuizado pelo causídico Rivelino Lucio de Resende, em desfavor de 

Antonio Pimentel da Silva, ambos bem qualificados nos autos, com base 

em título executivo judicial.

Vieram os documentos pertinentes.

A inicial foi recebida à fl. 426, após as retificações dantes apontadas (fl. 

400), determinando-se a intimação do devedor para o adimplemento do 

crédito vindicado.

Em ato subsequente, a parte exequente noticiou ter firmado ajuste 

extrajudicial com o devedor, requerendo a sua homologação e suspensão 

até o termo final ajustado (fl. 430).

É o relato do necessário. Decido.

O acordo está encartado aos autos, constando-se o teor de suas 
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avenças (fl. 430).

Em análise do ajuste entabulado, vislumbro que os requisitos de 

VALIDADE, EXISTÊNCIA e EFICÁCIA dos NEGÓCIOS JURÍDICOS 

encontram-se presentes na r. avença firmada extrajudicialmente entre os 

envolvidos.

Posto isso, ante a composição amigável alcançada, dispondo acerca do 

parcelamento do débito inicialmente vindicado, HOMOLOGO a tratativa 

constante nos autos e SUSPENDO o curso do processo até o seu integral 

cumprimento, aprazado para julho/2020, o que faço com supedâneo no 

art. 922, do Código de Processo Civil.

 Exaurido o prazo, independentemente de intimação, deverá a parte 

exequente manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

2. Sem prejuízo, considerando-se que o executado já se deu por ciente 

acerca da obrigação em adimplir as custas judiciais, a partir da carga 

efetivada pelo causídico Marcelo Andrigo Baía Eduardo em 12/02/2020, 

não aportando qualquer notícia de pagamento, adotem-se as providências 

recomendadas à fl. 400-verso, item ‘6’.

3. No mais, aguarde-se o escoamento do prazo discriminado à fl. 430, 

renovando-se a conclusão oportunamente.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 710288 Nr: 5248-38.2012.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBDO, DBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIGDO, LRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

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

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.,

Trata-se de INVENTÁRIO do ESPÓLIO de IRACI GONÇALVES DE 

OLIVEIRA, sendo requerente e inventariante IDELCI BENTO DE OLIVEIRA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Verifica-se que há no feito as certidões negativas de débito federal (fl. 

24), estadual (fl. 36) e municipal (fl. 61), além de Guia de Informação e 

Apuração do ITCMD, acompanhado do comprovante de quitação do tributo 

causa mortis (fls. 48 e 56/60) e certidão negativa de testamento em nome 

do falecido (fls. 151/152).

Apresentaram-se as primeiras declarações às fls. 07/09 e plano de 

partilha na forma legal (fls. 145/146).

Em face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa ao bem deixado pelo 

falecido IRACI GONÇALVES DE OLIVEIRA, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Custas recolhidas. Honorários inaplicáveis à espécie.

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se formal de 

partilha, consoante plano de partilha acostado às fls. 145/146.

Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030876-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Julio Vargas Pavlak (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.29748110, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1060367-03.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEUZA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE LIMA KROMINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906-O 

(ADVOGADO(A))

 

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.29996695, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 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: 1052478-95.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

KARINA ALBUQUERQUE SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA GLORIA DA COSTA ALBUQUERQUE (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT (DEPRECANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29025125, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061163-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ONILIA ALVES ANDRADE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILLYANNE DE VASCONCELOS MARQUES MAGALHAES OAB - 

SP322364 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LUIZ MATHEUS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 30163325, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 12 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: 1046317-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JN AUTO POSTO TANABI LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALMIR GAMBERA OAB - SP0119981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER ALVES PEREIRA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GILSON A MORETTI JUNIOR EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO 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. 29732729, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 12 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: 1035234-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MASCARELLO (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. 29843105, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 12 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1049181-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO HUMBERTO BORGES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE SILVERIO DA SILVA OAB - MG101016 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILCIMAR CALIL MELO FRANCO (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. 29639479, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 12 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008061-23.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU LUIZ CAPELLESSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA DE SOUZA CAMPOS BELO OAB - MT0012584A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. NAVARRO COMUNICACAO - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FORUM DA COMARCA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id.29889592, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 12 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: 1055292-80.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DE OLIVEIRA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN FABRINI COSTA GOMES OAB - SC35623 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO SOUZA PORTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TEREZINHA SOARES ANDRADE PORTO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29364054, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 12 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057062-11.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE SOUSA GOMES BERNARDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILVANA ARIMATEIA BANDEIRA OAB - GO29393 (ADVOGADO(A))

BELISA DIAS ARIMATEIA BANDEIRA OAB - GO39815 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BERNARDES DE JESUS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CLIFTON BERNARDES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 30019790, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 12 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046035-31.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ADELI CONTREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDIR DA ROLD OAB - MT0007184A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO SIGNORI (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.29318037, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 12 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039300-79.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. N. (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. 29779440, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 13 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047493-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN LUIZ FREITAS SOTO OAB - MS14210 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO RAMAO DA SILVEIRA BARBOSA (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. 29993456, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 12 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011889-27.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE CRISTINA HASSELMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BONINI GUEDES OAB - PR41756 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PACHECO - ME (REQUERIDO)

JOSE MARCONDES DOS SANTOS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1011889-27.2020.811.0041 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 com urgência, dada a 

natureza do ato deprecado, 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, 13 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011608-71.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIANI & MANFETONI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MARCHIORI JUNIOR OAB - SP142783 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR SECUNDINO DANTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1011608-71.2020.8.11.0041 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, 13 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011731-69.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GOMES DA ROCHA AMARAL (REQUERENTE)

AUDALIO ALVES DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MARTINS COSTA OAB - SP364631 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILO TANINAKA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1011731-69.2020.8.11.0041 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, 13 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007406-51.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO TOSHIITI SATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY RODRIGUES DE ALMEIDA SOBRINHO OAB - MS8971 

(ADVOGADO(A))

REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA OAB - MT0012401A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VICENTE ALBERTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

CREIDE MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1007406-51.2020.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 29556011, 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, 13 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059660-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEISA CARINE MORAES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VINICIUS LEANDRO FREITAS (REQUERIDO)

THAIS OLIVEIRA MORAES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1059660-35.2019.811.0041 Vistos Esta precatória 

tem como finalidade a citação e intimação do requerido para 

comparecimento em audiência que seria realizada em 21/01/2020, todavia, 

não foi possível cumprir o ato deprecado, nos termos da certidão de id. 

28052714. Assim, deverá a Secretaria oficiar ao juízo deprecante 

solicitando que em 20 (vinte) dias se digne em designar nova data de 

audiência, com tempo suficiente para que este juízo possa cumprir o ato. 

Apresentada a resposta, cumpra-se, servindo a cópia desta decisão 

como mandado. Uma vez cumpridas as finalidades da presente, 

devolva-se à origem, mediante adoção das formalidades necessárias. 

Decorrido o prazo assinalado sem pronunciamento, devolva-se à origem, 

no estado em que se encontra, igualmente observando as formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 13 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042766-81.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MONTREAL COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERENTE)

MONTREAL ADMINISTRADORA DE BENS & PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO BEZERRA BONFIM OAB - MT5171-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELISMAR NOGUEIRA CUNHA (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. 30133647, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 12 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011740-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELE CRISTINA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI OAB - MT0012981A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1011740-31.2020.8.11.0041 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, 13 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040687-32.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

ALIANCA RS/SC - SICREDI ALIANCA RS/SC (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA ZOTTIS OAB - RS48921 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CBTEC - CENTRO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA, EDUCACAO E CULTURA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

MARCOS LOURENCO HERTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1040687-32.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor do requerimento de id. 30144680, devolva-se a presente à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 13 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045258-46.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE AQUINO ROESEL OAB - MG158965 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29576887, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 12 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051231-79.2019.8.11.0041

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:

HELENICE GOMES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

MARCOS ANTONIO PORT (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. 28739565, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 12 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033496-33.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BOASAFRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANE ELLEN BORGIO BARBOSA OAB - RO2027 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR APARECIDO NOBRE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29575629, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 12 de março 

de 2020. Milena Fernandes Machado Gestora Judiciária Núcleo de Cartas 

Precatórias Autorizado(a) pela CNGC/MT

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000739-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE QUEIROZ DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JACQUELINE MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000739-08.2016.8.11.0003. REQUERENTE: ELIANE QUEIROZ DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTO Intime-se a parte autora para manifestar-se nos autos, em 5 dias. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 12 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000592-74.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADHEMAR DA SILVA GIMAREZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1000592-74.2019.8.11.0003. AUTOR(A): ADHEMAR DA SILVA GIMAREZ 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTO A 

respeito da última petição juntada nos autos, informo ao autor que o perito 

DIÓGENES não realiza mais perícia e este magistrado não tem como 

obrigá-lo. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 12 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1008713-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ROJAS DE JESUS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA OAB - MS0013707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

WALTER FONSECA BORGES (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1008713-91.2019.8.11.0003 VISTO. JANAINA ROJAS DE 

JESUS DE OLIVEIRA ajuizou embargos de terceiro em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO visando desconstituir a penhora que recaiu sobre o 

veículo CHEVROLET/S10 LTZ FD2, placas OMK 7595, chassi 

9BG148LP0DC43117, renavam 00489042236, cor PRETA, 2012/2013 

levada a efeito no processo de execução fiscal nº 

1002618-45.2019.8.11.0003. Alegou que é proprietária de fato do veículo 

em questão, pois o adquiriu do executado Walter da Fonseca Borges, em 

25/03/2019, quatro meses antes da restrição (13/07/2019), porém não 

transferiu para o seu nome. Aduziu ser adquirente de boa-fé, pois 

ignorava a existência de ação judicial contra a proprietária primitiva, até 

porque nenhuma restrição constava no cadastro do órgão de trânsito. Ao 

final, requereu a exclusão da restrição sobre o veículo CHEVROLET/S10 

LTZ FD2, placas OMK 7595, chassi 9BG148LP0DC43117, renavam 

00489042236, cor PRETA, 2012/2013, com a desconstituição definitiva da 

penhora realizada sobre o bem. A Fazenda Pública contestou a ação e 

alegou que o fato da alienação ocorrer em data anterior ao registro da 

penhora, não afasta a presunção relativa de que aquela ocorreu em 

fraude de execução e que seria razoável, ao menos, que autora 

verificasse a certidão do cartório distribuidor da comarca onde residem os 

vendedores do veículo. Se assim o embargante tivesse procedido, 

certamente saberia sobre a existência da execução, que foi ajuizada em 

2019. Ao final, requereu a improcedência do pedido formulado na ação de 

embargos de terceiro (id. 22912433). A parte autora impugnou a 

contestação (id. 24426392). Intimadas, as parte informaram que não 

possuem interesse em produzir outras provas, além das existentes nos 

autos (id. 26410150 e 24426416). É o relatório. Decido. A questão 

controvertida pende quanto à legitimidade da penhora sobre o veículo 

CHEVROLET/S10 LTZ FD2, placas OMK 7595, chassi 

9BG148LP0DC43117, renavam 00489042236, cor PRETA, 2012/2013. Os 

documentos colacionados nos autos revelam que a embargante Janaina 

Rojas de Jesus de Oliveira e o vendedor assinaram o documento de 

Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, na data de 25 

de março de 2019 (id. 24426409). A penhora sobre o veículo foi efetivada 

no dia 13/07/2019, via sistema RENAJUD, estando o bem registrado em 

nome do executado Walter Fonseca Borges (id. 21704941 da execução 

fiscal nº 1002618-45.2019.8.11.0003). A despeito de tudo isso, não se 

pode negar ao adquirente o direito de comparecer em juízo e reclamar o 

reconhecimento à propriedade, o que fez pela via adequada e no momento 

oportuno. E o exame atento da prova autuada favorece a sua pretensão. 

Os bens alienados em fraude à execução ficam sujeitos à execução, 

conforme lição do art. 790, inciso V, do Código de Processo Civil, diploma 

que também traduz o que vem a ser a fraude de execução: “Art. 792. A 

alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV 

– quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor 

ação capaz de reduzi-lo à insolvência;” No caso dos autos, a venda do 

bem para a embargante se deu em 25/03/2019, valendo ressaltar a 

inexistência de qualquer restrição no departamento estadual de trânsito, 

que só veio ocorrer depois de quatro meses (13/07/2019), com a 

efetivação da penhora. Se o exequente pretendia manter a penhora sobre 

o veículo, deveria produzir a prova da ciência da adquirente acerca da 

tramitação de ação judicial, fazendo com que desaparecesse a presunção 

de boa-fé existente em favor desta. Nem custa lembrar que a má-fé não 

pode ser presumida, reclamando a exibição de prova bastante. Não há 

sequer indícios desfavoráveis à embargante, como parentesco ou 

amizade, circunstâncias que poderiam permitir o nascimento da presunção 

de prévio conhecimento de toda a situação envolvendo a execução 

referida, já que não havia restrição sobre o bem por ocasião da venda 

realizada. A jurisprudência tem prestigiado a presunção de boa-fé em 

favor do adquirente de bem: “EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE 

BEM ADQUIRIDO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO DE 

RESTRIÇÃO NO MOMENTO DA TRADIÇÃO, QUE OCORREU APÓS 

SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS – ACOLHIMENTO. Se o adquirente do 

bem o fez de boa-fé, após sucessivas transações, sem ter conhecimento 

da existência de fraude à execução, ante a ausência de qualquer registro 

de restrição, mantém resguardado o seu direito de propriedade sobre ele.” 

(TJSC - apelação cível n. 2001.022948-0, de Blumenau, Terceira Câmara 

de Direito Comercial, relator o juiz Paulo Roberto Camargo Costa, j. em 

14.11.2005. Disponível em: . Acesso em: 24.10.2014). “PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. JUNTADA TARDIA 

DE DOCUMENTOS. CONTRAPOSIÇÃO À TESE LEVANTADA PELA 

CONTESTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DO 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. SIMILITUDE 

FÁTICA. INEXISTÊNCIA. PECULIARIDADES DA CAUSA. 1. São requisitos 

para a caracterização da fraude à execução: (a) que o adquirente saiba 

da existência da ação, seja por já constar de algum registro público, seja 

porque o exequente, por outros meios, comprovou que o adquirente já 

tinha conhecimento da demanda; (b) que a alienação ou a oneração do 

bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência. Precedentes. (...).” 

(STJ - recurso especial n. 236.369, do Rio de Janeiro, Terceira Turma, 

relator o ministro Castro Filho, j. em 15.9.2005. Disponível em: . Acesso em: 

24.10.2014). Na hipótese, a aquisição do bem se deu quatro meses antes 

da penhora que resultou na restrição no departamento estadual de 

trânsito, e não há nos autos demonstração de relações de parentesco ou 

amizade entre a embargante e o executado, circunstâncias que poderiam 

afastar a presunção de boa-fé que milita em favor da nova adquirente. 

Com essas considerações, julgo procedente o pedido formulado nos 

embargos de terceiros apresentados por JANAINA ROJAS DE JESUS DE 

OLIVEIRA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo CHEVROLET/S10 

LTZ FD2, placas OMK 7595, chassi 9BG148LP0DC43117, renavam 

00489042236, cor PRETA, 2012/2013, levada a efeito no processo de 

execução fiscal nº 1002618-45.2019.8.11.0003. Transitado em julgado em 

julgado, acesse o sistema RENAJUD para cancelar a referida penhora. 

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que 

favorece a embargada. Condeno a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ao 

pagamento dos honorários advocatícios, arbitrando em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, 

§4º, III, c/c §3º, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, em face do art. 

3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o Estado de Mato Grosso. 

Junte-se cópia desta sentença nos autos nº 1002618-45.2019.8.11.0003. 

P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1008713-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ROJAS DE JESUS DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DO NASCIMENTO COSTA OAB - MS0013707A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

WALTER FONSECA BORGES (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1008713-91.2019.8.11.0003 VISTO. JANAINA ROJAS DE 

JESUS DE OLIVEIRA ajuizou embargos de terceiro em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO visando desconstituir a penhora que recaiu sobre o 

veículo CHEVROLET/S10 LTZ FD2, placas OMK 7595, chassi 

9BG148LP0DC43117, renavam 00489042236, cor PRETA, 2012/2013 

levada a efeito no processo de execução fiscal nº 

1002618-45.2019.8.11.0003. Alegou que é proprietária de fato do veículo 

em questão, pois o adquiriu do executado Walter da Fonseca Borges, em 

25/03/2019, quatro meses antes da restrição (13/07/2019), porém não 
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transferiu para o seu nome. Aduziu ser adquirente de boa-fé, pois 

ignorava a existência de ação judicial contra a proprietária primitiva, até 

porque nenhuma restrição constava no cadastro do órgão de trânsito. Ao 

final, requereu a exclusão da restrição sobre o veículo CHEVROLET/S10 

LTZ FD2, placas OMK 7595, chassi 9BG148LP0DC43117, renavam 

00489042236, cor PRETA, 2012/2013, com a desconstituição definitiva da 

penhora realizada sobre o bem. A Fazenda Pública contestou a ação e 

alegou que o fato da alienação ocorrer em data anterior ao registro da 

penhora, não afasta a presunção relativa de que aquela ocorreu em 

fraude de execução e que seria razoável, ao menos, que autora 

verificasse a certidão do cartório distribuidor da comarca onde residem os 

vendedores do veículo. Se assim o embargante tivesse procedido, 

certamente saberia sobre a existência da execução, que foi ajuizada em 

2019. Ao final, requereu a improcedência do pedido formulado na ação de 

embargos de terceiro (id. 22912433). A parte autora impugnou a 

contestação (id. 24426392). Intimadas, as parte informaram que não 

possuem interesse em produzir outras provas, além das existentes nos 

autos (id. 26410150 e 24426416). É o relatório. Decido. A questão 

controvertida pende quanto à legitimidade da penhora sobre o veículo 

CHEVROLET/S10 LTZ FD2, placas OMK 7595, chassi 

9BG148LP0DC43117, renavam 00489042236, cor PRETA, 2012/2013. Os 

documentos colacionados nos autos revelam que a embargante Janaina 

Rojas de Jesus de Oliveira e o vendedor assinaram o documento de 

Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo, na data de 25 

de março de 2019 (id. 24426409). A penhora sobre o veículo foi efetivada 

no dia 13/07/2019, via sistema RENAJUD, estando o bem registrado em 

nome do executado Walter Fonseca Borges (id. 21704941 da execução 

fiscal nº 1002618-45.2019.8.11.0003). A despeito de tudo isso, não se 

pode negar ao adquirente o direito de comparecer em juízo e reclamar o 

reconhecimento à propriedade, o que fez pela via adequada e no momento 

oportuno. E o exame atento da prova autuada favorece a sua pretensão. 

Os bens alienados em fraude à execução ficam sujeitos à execução, 

conforme lição do art. 790, inciso V, do Código de Processo Civil, diploma 

que também traduz o que vem a ser a fraude de execução: “Art. 792. A 

alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: (...) IV 

– quando, ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor 

ação capaz de reduzi-lo à insolvência;” No caso dos autos, a venda do 

bem para a embargante se deu em 25/03/2019, valendo ressaltar a 

inexistência de qualquer restrição no departamento estadual de trânsito, 

que só veio ocorrer depois de quatro meses (13/07/2019), com a 

efetivação da penhora. Se o exequente pretendia manter a penhora sobre 

o veículo, deveria produzir a prova da ciência da adquirente acerca da 

tramitação de ação judicial, fazendo com que desaparecesse a presunção 

de boa-fé existente em favor desta. Nem custa lembrar que a má-fé não 

pode ser presumida, reclamando a exibição de prova bastante. Não há 

sequer indícios desfavoráveis à embargante, como parentesco ou 

amizade, circunstâncias que poderiam permitir o nascimento da presunção 

de prévio conhecimento de toda a situação envolvendo a execução 

referida, já que não havia restrição sobre o bem por ocasião da venda 

realizada. A jurisprudência tem prestigiado a presunção de boa-fé em 

favor do adquirente de bem: “EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE 

BEM ADQUIRIDO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO DE 

RESTRIÇÃO NO MOMENTO DA TRADIÇÃO, QUE OCORREU APÓS 

SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS – ACOLHIMENTO. Se o adquirente do 

bem o fez de boa-fé, após sucessivas transações, sem ter conhecimento 

da existência de fraude à execução, ante a ausência de qualquer registro 

de restrição, mantém resguardado o seu direito de propriedade sobre ele.” 

(TJSC - apelação cível n. 2001.022948-0, de Blumenau, Terceira Câmara 

de Direito Comercial, relator o juiz Paulo Roberto Camargo Costa, j. em 

14.11.2005. Disponível em: . Acesso em: 24.10.2014). “PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. JUNTADA TARDIA 

DE DOCUMENTOS. CONTRAPOSIÇÃO À TESE LEVANTADA PELA 

CONTESTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DO 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. SIMILITUDE 

FÁTICA. INEXISTÊNCIA. PECULIARIDADES DA CAUSA. 1. São requisitos 

para a caracterização da fraude à execução: (a) que o adquirente saiba 

da existência da ação, seja por já constar de algum registro público, seja 

porque o exequente, por outros meios, comprovou que o adquirente já 

tinha conhecimento da demanda; (b) que a alienação ou a oneração do 

bem seja capaz de reduzir o devedor à insolvência. Precedentes. (...).” 

(STJ - recurso especial n. 236.369, do Rio de Janeiro, Terceira Turma, 

relator o ministro Castro Filho, j. em 15.9.2005. Disponível em: . Acesso em: 

24.10.2014). Na hipótese, a aquisição do bem se deu quatro meses antes 

da penhora que resultou na restrição no departamento estadual de 

trânsito, e não há nos autos demonstração de relações de parentesco ou 

amizade entre a embargante e o executado, circunstâncias que poderiam 

afastar a presunção de boa-fé que milita em favor da nova adquirente. 

Com essas considerações, julgo procedente o pedido formulado nos 

embargos de terceiros apresentados por JANAINA ROJAS DE JESUS DE 

OLIVEIRA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

para desconstituir a penhora que recaiu sobre o veículo CHEVROLET/S10 

LTZ FD2, placas OMK 7595, chassi 9BG148LP0DC43117, renavam 

00489042236, cor PRETA, 2012/2013, levada a efeito no processo de 

execução fiscal nº 1002618-45.2019.8.11.0003. Transitado em julgado em 

julgado, acesse o sistema RENAJUD para cancelar a referida penhora. 

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que 

favorece a embargada. Condeno a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL ao 

pagamento dos honorários advocatícios, arbitrando em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, 

§4º, III, c/c §3º, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, em face do art. 

3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o Estado de Mato Grosso. 

Junte-se cópia desta sentença nos autos nº 1002618-45.2019.8.11.0003. 

P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003841-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIA BARBOSA TEODORO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS FERREIRA VILELA OAB - MT24442/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte impetrante para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 387928 Nr: 1621-02.2007.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: TIAGO ALVES CONSTANTINO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando que o crédito do exequente (R$ 29.229,04) é superior ao 

teto de 100 UPF (artigo 1º, da Lei Estadual nº 10.656/2017), torno sem 

efeito o RPV de fls. 340.Assim, expeça-se desde já ofício requisitório de 

precatório ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(CF, art. 100), instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto 

no artigo 443, §1º e 2º e 444 da CNGC/MT.Em relação ao crédito dos 

honorários sucumbenciais, verifica-se que o executado não realizou o 

pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV expedida às fls. 341, 

no prazo de dois meses, na forma prevista no § 3º, inciso II, do artigo 535, 

do CPC.(...)Com essas considerações, DETERMINO o bloqueio de valores 

nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, através do sistema Bacenjud, 

no importe de R$ 2.839,26 (dois mil, oitocentos e trinta e nove mil e vinte e 

seis centavos), a fim de garantir o cumprimento da requisição 

judicial.Dê-se ciência da presente decisão ao Estado de Mato Grosso, por 

meio de remessa dos autos.Decorrido o prazo legal sem a interposição de 

recurso em face desta decisão, expeça-se alvará em favor de JANAINA 

DE FRANÇA BORGES, no valor de R$ 2.839,26 (dois mil, oitocentos e trinta 

e nove mil e vinte e seis centavos).Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 721571 Nr: 2590-07.2013.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

10.094

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ). Com essas considerações, DETERMINO o bloqueio de valores nas 

contas do ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ 03.507.415/0001-44, 

através do sistema Bacenjud, no importe de R$ 1.981,48, a fim de garantir 

o cumprimento da requisição judicial.Dê-se ciência da presente decisão ao 

Estado de Mato Grosso, por meio de remessa dos autos.Decorrido o prazo 

sem a interposição de recurso em face desta decisão, expeça-se alvará 

em favor da parte exequente.Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 12 de 

março de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736320 Nr: 15687-74.2013.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: IVONE DA SILVA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO Trata-se de liquidação de sentença promovida por IVONE DA 

SILVA COUTINHO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

apurar eventual defasagem salarial no cargo de Profissional do SUS, 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.: 741547 Nr: 3027-14.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: EDNA DOS SANTOS FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, julgo extinto o processo de cumprimento de 

sentença, em razão do vínculo temporário e 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.Intimem-se. Após, arquivem-se 

os autos.Rondonópolis, sexta-feira, 17 de janeiro de 2020.FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 811204 Nr: 18309-58.2015.811.0003

 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: EDILEUSA ARAÚJO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAR o patrono da parte autora , advº(ª) CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA, OAB/MT 15471, para tomar ciência da data designada para a 

realização da pericia, pelo Perito José Aparecido Alves Pinto, na data 

06/04/2020 - segunda-feira, às 13:00min, na Secretaria desta 1ª Vara de 

Fazenda Pública, e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir impedimento 

ou suspeição do perito, se for o caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 819529 Nr: 2753-79.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: PAULO COELHO DE OLIVEIRA, ADRIANE RUFINO 

CAMILO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por PAULO 

COELHO DE OLIVEIRA e ADRIANE RUFINO CAMILO em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, visando apurar eventual defasagem salarial no cargo 

de Professor, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de 

vencimentos em Unidade Real de Valor – URV. (...) Com essas 

considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese 

de “liquidação zero”. Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em 

vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, 

conforme acima fundamentado. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51191 Nr: 4753-53.1996.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA E ALCANTARA LTDA, CREUZA 

ALCANTARA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SONIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:2217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460, MARIA ROSELEIDE MARTINELLI DE MENDONCA - 

OAB:8380/MT

 INTIMAÇÃO AO DR.(ª)DANILO BESSA SANTOS, para que devolva os 

presentes autos , no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

busca e apreensão dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 285100 Nr: 850-97.2002.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DUILIO PIATO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB: 5152-A/MT

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

OAB:OAB/MT3719

 2. Designo o Leiloeiro SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, JUCEMAT nº 

021/2012, telefone 66-3423-1484, e-mail contato@mllleilões.com.br, nos 

termos do artigo 883 do CPC, para condução dos trabalhos.3. O leiloeiro 

deverá adotar as providências previstas no artigo 884 do CPC, bem como 

publicar o edital contendo os requisitos previstos no artigo 886 do CPC, 

observando, ainda, o disposto no artigo 887 do CPC. 4. Desde já, fixo o 

valor da comissão do leiloeiro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

arrematação (art. 884, parágrafo único do CPC).5. O preço mínimo da 

arrematação será de 50% (cinquenta por cento) da avaliação (art. 891, 

parágrafo único do CPC).6. Cientifique-se da alienação judicial, com pelos 

menos 5 (cinco) dias de antecedência: 6.1. O executado, por meio de seu 

advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta 

registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; 6.2. Dê ciência aos 

demais credores do executado.Cumpra-se.Rondonópolis, quinta-feira, 12 

de março de 2020.FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442008 Nr: 10677-54.2010.811.0003

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMA TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA, 

ZILMAR CAMARGOS DE VASCONCELOS, RODRIGO CAMARGOS 

VASCONCELOS DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMA TERCEIRIZACAO E SERVICOS 

LTDA, CNPJ: 02694127000183, Inscrição Estadual: 13.183.448-7. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO REPRESENTATE LEGAL da parte executada 

ROMA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. , acima qualificado, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da PENHORA 

efetivada nos autos, uma vez que houve restrição via RENAJUD, recaída 

sobre o veículo de propriedade da empresa, MARCA/MODELO GM ASTRA 

ELEGANCE, PLACA DOO 6044-MT e querendo, nos termos do r. despacho 

abaixo transcrito, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Município de Rondonópolis em face de Roma Terceirização e Serviços 

Ttda e outros.O exequente requereu a restrição de circulação do veículo 

penhorado, via RENAJUD (fls. 83).É o relatório.Decido.RESTRIÇÃO DE 

CIRCULAÇÃOO exequente requer seja incluída, através do sistema 

Renajud, restrição de circulação sobre o veículo penhorado nos autos às 

fls. 45.Em regra, considerando o princípio do menor gravame, prevista no 

art. 805, caput, do CPC,não há necessidade de ser determinada a 

restrição de circulação do veículo se já efetuado o registro no RENAJUD 

que impede a transferência do bem. No entanto, na hipótese dos autos, 

como o executado foi citado e a Fazenda esgotou todas as diligências 

aptas à localização dos devedores e do bem, a restrição de circulação do 

veículo registrada no RENAJUD poderá permitir o seu arresto, autorizado 

pelo art. 7º, III, e 14, II, da Lei 6.830/80.Nesse sentido:“AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 

RENAJUD. RESTRIÇÃO TOTAL. 1. Citado o executado por edital, como a 

execução realiza-se no interesse do exequente, a restrição de circulação 

do veículo registrada no RENAJUD poderá permitir o seu arresto, 

autorizado pelo art. 7º, III, e 14, II, da Lei nº 6.830/80, conferindo 

efetividade à execução fiscal. (TRF 4ª R.; AG 5025079-48.2017.404.0000; 

Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Alexandre Rossato da Silva Ávila; Julg. 

23/08/2017; DEJF 30/08/2017).”Com essas considerações, DEFIRO a 

imposição de RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO no sistema RENAJUD, do 

veículo automotor em nome do executado, indicado às fls. 45.Intime-se a 

parte devedora por edital para oferecer embargos, no prazo de 30 dias, 

contados da intimação da penhora (art. 16, III, da LEF).DA PENHORA A 

Fazenda credora postula a penhora online de valores necessários ao 

adimplemento do crédito executado, como medida eficaz para garantir a 

satisfação do débito.O pedido deve ser deferido.Segundo o artigo 835 do 

CPC, a penhora incidirá, preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou 

em depósito ou aplicação em instituição financeira.Assim, partindo-se do 

pressuposto que a execução deve ser realizada objetivando o interesse 

do credor, conforme orientação do art. 797 do CPC, entendo que a 

penhora online se mostra totalmente viável.Ressalte-se, aliás, que o artigo 

835, inciso I, do CPC, traz como primeiro bem na ordem de gradação legal 

o dinheiro, e a penhora online constitui instrumento hábil e suficiente para 

atender esta gradação legal.Nesse sentido:“AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

TRIBUTÁRIO. PENHORA ONLINE. SISTEMA BACENJUD. RECURSO 

REPETITIVO. STJ. POSSIBILIDADE. 1 - A matéria não enseja mais 

discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1.112.943-MA, Rel. Min. 

Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o 

entendimento da possibilidade da penhora •online– pelo sistema 

BACENJUD, sem a necessidade de prévio exaurimento na busca de outros 

bens do executado 2 - Agravo de Instrumento provido.” (TRF-2 - AG: 

200902010089663 RJ 2009.02.01.008966-3, Relator: Desembargadora 

Federal LANA REGUEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2011, QUARTA 

TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: E-DJF2R - Data::10/05/2011 

- Página::132).Com essas considerações, DETERMINO a penhora de 

dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, via Sistema Bacenjud, na 

forma do artigo 854 do CPC.Havendo bloqueio de dinheiro, intimem-se os 

executados, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, 

do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como 

para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.Apresentada a 

manifestação prevista no § 3º, do art. 854, do CPC, ou decorrido o prazo, 

tragam os autos conclusos para deliberação quanto ao bloqueio 

realizado.No caso de penhora negativa, dê-se ciência ao credor da 

resposta encaminhada, informando que não foram encontrados valores a 

serem bloqueados nas contas dos devedores, intimando-os ainda, para 

que em 30 (trinta) dias indique bens passíveis de penhora no patrimônio 

dos devedores, sob pena de extinção da execução. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maíza Bergamasco 

Silvério, digitei.

Rondonópolis, 12 de março de 2020

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009212-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PACIFICO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1009212-46.2017.8.11.0003 VISTO. JOSÉ PACIFICO DE 

ARAUJO ajuizou ação de concessão de auxílio doença acidentário no 

período de 01/04/2016 até 31/07/2016 em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, aduzindo, em síntese, que sofreu um 

acidente grave no trajeto para o trabalho, em 21/06/2014, o qual ocasionou 

várias sequelas, tais como: CID S-94.2 (TRAUMATISMO NERVO PERONIAL 

(FIBULAR) PROFUNDO AO NÍVEL DO TORNOZELO E DO PÉ), CID T-93 

(SEQUELAS DE TRAUMATISMOS DO MEMBRO INFERIOR), CID S-82.2 

(FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA). Relatou que recebeu o auxílio doença 

NB nº 92/606.879.040-5, no período de 06/07/2014 a 31/03/2016, quando 

foi cessado depois de realizada perícia. Afirmou que ainda estava 

incapacitado no período de 01/04/2016 até 31/03/2016. Informou que, em 

03/04/2017, lhe foi concedido novo auxílio doença, sob NB n° 

91/617.978.155-2, recebido até 06/06/2017, quando o INSS verificou que 

havia sequela definitiva que reduziu a sua capacidade para o trabalho e 

lhe concedeu em 07/06/2017 auxílio acidente. Assim, requereu a 

concessão de tutela de urgência para conceder o auxílio doença 

acidentário de 01.04.2016 a 31.07.2016. No mérito, requereu a 

condenação do INSS ao pagamento das prestação em atraso, 

devidamente corrigidas. O pedido de tutela antecipada foi indeferido (id. 

10768616). O INSS não apresentou contestação (id. 11993138). Realizada 

perícia médica, o laudo encontra-se anexado no id.26537467. O autor 

manifestou sobre o laudo pericial (id. 29004811). O INSS não manifestou 

sobre o laudo pericial (id. 29691593). É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca a 

condenação do INSS ao pagamento de auxílio doença por acidente de 

trabalho somente no período de 01/04/2016 a 31/07/2016, sob a alegação 

de que estaria incapacitado para o trabalho em razão das sequelas físicas 

advindas de atividades exercidas no trabalho. Pois bem. O benefício de 

auxílio doença pretendido está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que 

garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o 

trabalho ou para a sua atividades habituais por mais de 15 (quinze) dias 

consecutivos, observado o período de carência respectivo, equivalente a 

doze contribuições mensais, verbis: “Art. 59. O auxílio doença será devido 

ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de 

carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para 

sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em 

conformidade, ainda, com a redação expressa do artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, para a implementação do benefício da aposentadoria por 
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invalidez é necessário que o segurado seja, depois de cumprido o período 

de carência, quando for o caso, incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de trabalho que lhe garanta a subsistência. “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição.” Observo que o auxílio 

doença é devido quando houver sequelas que impossibilitem a prestação 

do labor habitualmente exercido, consolidando a incapacidade do 

trabalhador, como restou demonstrado no caso destes autos. Com efeito, 

no exame pericial realizado em 25 de novembro de 2018, pelo médico 

Marcus José Pieroni, sob o crivo do contraditório, constou no exame que 

“o requerente sofreu acidente e trânsito apresentando grave fratura na 

perna esquerda, na data de 21 de junho de 2014. Encaminhado para o 

Hospital Regional Elza Giovanella em Rondonópolis, com diagnóstico de 

fratura exposta dos ossos da perna esquerda foi submetido à cirurgia de 

urgência: limpeza, debridamento e estabilização da fratura com fixador 

externo. Durante 6. Meses com fixador e após melhora das condições 

locais, o fixador foi retirado e o requerente foi submetido a uma segunda 

cirurgia definitiva, redução, colocação de haste intramedular bloqueada. 

Após um período de aproximadamente um ano do acidente, retornou ao 

trabalho em outra função (de moto boy a auxiliar de almoxarifado), porém, 

alguns meses após, foi dispensado da empresa por incapacidade física. 

Suas queixas são de que a perna direita perdeu a força e que não 

consegue movimentar o pé ou calçar sapatos.” De acordo com perito, “o 

periciando apresentou sequela permanente por lesão de nervo periférico 

como descrito na ENMB e observado no exame clínico. Essa sequela é 

irreparável. Há incapacidade física parcial e permanente.” O perito, ainda 

concluiu que “diante do histórico do acidente, exames complementares, 

laudos e atestados médicos, podemos dizer que a incapacidade do autor 

se instalou no momento do acidente onde houve lesão grave de ossos e 

nervos periféricos e se encontra presente de forma permanente”. Diante 

do exposto, é possível concluir que quando da cessação do benefício 

auxílio doença NB 606.879.040-5, o que se deu em 31/03/2016 (id. 

10659992), o autor ainda se encontrava incapacitado para o exercício de 

atividade profissional, que sua incapacidade, apesar de parcial, também é 

permanente. Assim, diante do não restabelecimento para o exercício de 

sua atividade habitual (moto boy), não poderia o INSS ter suspendido o 

pagamento de auxílio doença, por força do contido no art. 62 em conjunto 

com o art. 101 da Lei 8.213/91. “Artigo 62: O segurado em gozo do auxílio 

doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se ao processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como 

habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado 

por invalidez”. Art. 101: O segurado em gozo de auxílio-doença, 

aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob 

pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo 

da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela 

prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o 

cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (Redação dada 

pela Lei nº 9.032, de 1995). Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO – 

PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ALTA MÉDICA INDEVIDA. 1) 

À luz do disposto no art. 59, da Lei 8.213/91, o auxílio-doença é devido 

enquanto persistir a incapacidade do segurado para o trabalho ou para a 

sua atividade habitual, o que define a natureza sempre precária deste 

benefício. 2) Não há como prevalecer o ato de cessação do benefício se 

não está lastreado em prova minimamente segura acerca da recuperação 

da capacidade laborativa, quando o conjunto probatório está a indicar 

justamente o contrário, deixando patente o fato de que sua incapacidade 

se manteve. 3) Presentes os requisitos ensejadores, cumpre deferir a 

antecipação dos efeitos da tutela. 4) Recurso conhecido e improvido, 

confirmando-se a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.” 

(TRF da 2ª Região, Segunda Turma, AG 150364, Processo 

2006.02.01.012250-1/RJ, rel. Des. Federal Andrea Cunha Esmeraldo, DJU 

02/10/2008, p. 26/27). “AGRAVO INTERNO - PREVIDENCIÁRIO - 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - CESSAÇÃO INDEVIDA DO 

BENEFÍCIO JÁ QUE NÃO HÁ PROVA SEGURA DE QUE SE DEU A 

RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVADA A 

INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA ATRAVÉS DE LAUDO MÉDICO 

PERICIAL. 1. Não há como prevalecer o ato de cessação do benefício se 

não está lastreado em prova minimamente segura acerca da recuperação 

da capacidade laborativa, quando o conjunto probatório está a indicar 

justamente o contrário, deixando patente o fato de que a segurada já era 

portadora de cardiopatia grave, donde se infere que a incapacidade se 

manteve, portanto, reputa-se indevida a suspensão do benefício. 1) O 

laudo médico pericial comprova os males cardiovasculares acometidos à 

autora, que já existiam ao tempo da concessão do auxílio-doença, daí 

porque deve ser restabelecido, com limite na data da concessão do 

benefício de aposentadoria por idade. 2) Recurso improvido.” (TRF da 2ª 

Região, Segunda Turma Especializada, AC 394012, Processo nº. 

200451100010493, rel. Des. Federal Andrea Cunha Esmeraldo, DJU 

29/07/2009, p. 10). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado por JOSÉ PACIFICO DE ARAUJO contra o INSS - INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, tão somente para o fim de determinar 

que o requerido pague ao segurado o auxílio doença por acidente trabalho 

referente ao período de 01.04.2016 a 31.07.2016, descontados os valores 

a título de remuneração que, por ventura, o autor tiver recebido nesse 

período. Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção 

monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, 

bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da 

decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 

02/03/2018 (Tema 905). Condeno o INSS ao pagamento das despesas 

processuais (honorários periciais no valor de R$ 370,00) e de honorários 

advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, 

com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil. Tendo 

em vista o valor vinculado a estes autos (id. 19604608), expeça-se alvará 

no valor de R$ 370,00 em favor do perito Marcus José Pieroni na conta por 

ele informada no id. 25549557. Esta sentença não está sujeita a reexame 

necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido 

na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do 

CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002045-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA FERREIRA OLIVEIRA E SILVA (EXECUTADO)

F. F. OLIVEIRA E SILVA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO 

GROSSO em desfavor de F F OLIVEIRA E SILVA EPP e FRANCISCA 

FERREIRA OLIVEIRA E SILVA, visando receber o crédito tributário descrito 

na CDA nº 472774/17-A, no valor de R$ 79.215,21. Citada, a empresa 

executada ofereceu exceção de pré-executividade noticiando a 

l i t ispendência desta ação com a execução f iscal n º 

1012981-91.2019.811.0003, ajuizada anteriormente na 2ª Vara de 

Fazenda Pública desta comarca, razão pela qual requereu a extinção 

deste feito, sem resolução do mérito (id. 29586904). A Fazenda Pública 

reconheceu a litispendência e requereu a extinção do presente feito, com 

fulcro no art. 485, inc. V, do CPC/2015 (id. 29902899). É o relatório. 

Decido. Em consulta ao sistema PJE constata-se a litispendência noticiada 

pela executada, haja vista que a Fazenda Pública Estadual ajuizou nesta 

comarca duas execuções fiscais contra os mesmos devedores, para 

cobrança da dívida fundada na CDA nº 472774/17-A. A primeira foi 

distribuída na 2ª Vara de Fazenda Pública, em 21/10/2019, com o nº 

1012981-91.2019.811.0003; e segunda neste Juízo, com o nº 

1002045-70.2020.8.11.0003. Dispõe o artigo 337 do CPC que se dá a 

litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, definindo 

que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, causa 

de pedir e pedido, por força do inciso VI, §§§ 1º 2º e 3º daquele mesmo 

artigo. Logo, impõe-se reconhecer a litispendência, já que constatada a 

identidade das partes, causa de pedir e pedido entre as duas execuções 

fiscais. Ressalto que a citação válida é o ato que induz litispendência, nos 

exatos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil. Analisando os 

feitos acima mencionados, nota-se que os executados foram citados 
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primeiro na execução fiscal nº 1012981-91.2019.8.11.0003, em 

26/11/2019 (AR – id. 27822551), o que nesta ação ocorreu somente em 

26/02/2020 (id. 29586900), devendo esta última ser extinta, portanto, com 

base no reconhecimento da litispendência. Neste sentido: “DIREITO 

TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO 

FISCAL. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO À AÇÃO 

ANULATÓRIA. TRÍPLICE IDENTIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA 

CORTE. CAUSA DE PEDIR 1. O reconhecimento da litispendência exige a 

presença de identidade de demandas (partes, causa de pedir e pedido), 

devendo a segunda ser extinta, mantendo-se a primeira em que houve 

citação válida (art. 219, CPC/73). (...) (TRF 3ª R.; AC 

0574414-73.1997.4.03.6182; Quinta Turma; Relª Juíza Fed. Louise 

Filgueiras; Julg. 24/04/2017; DEJF 03/05/2017).” DOS HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS. Tendo em vista que o exequente deu causa ao 

ajuizamento desta ação, já que reproduziu ação de execução fiscal 

idêntica e anteriormente distribuída deverá arcar com o pagamento das 

verbas de sucumbência. Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao 

pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa (que até a data da distribuição desta 

ação era de R$ 79.215,22), com fulcro nos artigos 85, §3º, I do CPC. De 

outro norte, considerando que a Fazenda Pública reconheceu a 

procedência do pedido, os honorários deverão ser reduzidos pela metade, 

nos termos do artigo 90, §4º do CPC. Para atualização do valor dos 

honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) 

sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da 

Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros de mora 

(índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da 

intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento 

de sentença. Com essas considerações, julgo extinto a presente 

execução fiscal, sem resolução do mérito, em virtude de litispendência em 

relação à execução nº1012981-91.2019.811.0003, nos termos do artigo 

337, VI, §§§1º, 2º e 3º e artigo 485, V, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que 

favorece o excipiente. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com 

as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015951-64.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

OAB - 03.702.217/0001-31 (REPRESENTANTE)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DUQUE CORREA (LITISCONSORTE)

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por SANEAR - 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, em face de 

RITA DUQUE CORREA, ambos devidamente qualificados. Conforme se 

extrai dos autos, pleiteia o autor pelo recebimento do débito relativo aos 

serviços prestados. Ao ID 29246821 o autor pugna pela extinção do 

processo em virtude do pagamento da dívida, ocorrendo, pois, a perda do 

objeto. É o relatório. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que, a 

parte autora pugna pela extinção da Ação de Cobrança, uma vez que o 

débito foi devidamente quitado. Com efeito, disciplina o artigo 924, inciso II 

do Código de Processo Civil que a extinção ocorre quando há a satisfação 

da obrigação, ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação. 

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela parte autora. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente Ação de Cobrança, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado, e 

após o pagamento das custas, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe. P.R.I. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003506-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL AGUIAR MISTRINEL (REU)

 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por SANEAR - 

SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, em face de 

RAFAEL AGUIAR MISTRINEL, ambos devidamente qualificados. Conforme 

se extrai dos autos, pleiteia o autor pelo recebimento do débito relativo aos 

serviços prestados. Ao ID 29995700 o autor pugna pela extinção do 

processo em virtude do pagamento da dívida, ocorrendo, pois, a perda do 

objeto. É o relatório. Fundamento e decido. Extrai-se dos autos que, a 

parte autora pugna pela extinção da Ação de Cobrança, uma vez que o 

débito foi devidamente quitado. Com efeito, disciplina o artigo 924, inciso II 

do Código de Processo Civil que a extinção ocorre quando há a satisfação 

da obrigação, ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação. 

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela parte autora. 

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente Ação de Cobrança, com 

fundamento no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado, e 

após o pagamento das custas, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe. P.R.I. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006913-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar a parte Exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias manifestar sobre a correspondência devolvida e 

juntada no id retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006439-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA ROBERTA PESQUEIRA GIMENES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT8651-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Procuradores das partes 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o retorno dos autos 

do TJ e requererem o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004630-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MENESES SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do item 26.6.1.8 do Provimento 56/07 – 

CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os Procuradores das partes 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifestarem sobre o retorno dos autos 

do TJ e requerem o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016492-97.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

N. R. G. (AUTOR(A))

D. R. G. (AUTOR(A))

RAQUEL DA SILVA BORTOT (AUTOR(A))

ADRIANA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

I. R. M. D. S. (AUTOR(A))

G. A. D. S. B. (AUTOR(A))

MARCIO CUETO GAZANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES OAB - MT23583/O 

(ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO EDSON DIAS REIS PROCESSO n. 

1016492-97.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 361.976,00 ESPÉCIE: [Erro 

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

CUETO GAZANA Endereço: RUA MARACANÃ, 3333, LOTEAMENTO 

PEDRA 90, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-502 Nome: ADRIANA 

RIBEIRO DA SILVA Endereço: RUA MARACANÃ, 3333, LOTEAMENTO 

PEDRA 90, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-502 Nome: DAVI RIBEIRO 

GAZANA Endereço: RUA MARACANÃ, 3333, LOTEAMENTO PEDRA 90, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-502 Nome: NYCOLAS RIBEIRO 

GAZANA Endereço: RUA MARACANÃ, 3333, LOTEAMENTO PEDRA 90, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-502 Nome: ISABELLY RIBEIRO 

MACEDO DOS SANTOS Endereço: RUA MARACANÃ, 3333, LOTEAMENTO 

PEDRA 90, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-502 Nome: GUILHERME 

AUGUSTO DA SILVA BORTOT Endereço: RUA MARACANÃ, 3333, 

LOTEAMENTO PEDRA 90, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-502 Nome: 

RAQUEL DA SILVA BORTOT Endereço: RUA MARACANÃ, 3333, 

LOTEAMENTO PEDRA 90, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78746-502 POLO 

PASSIVO: Nome: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONOPOLIS Endereço: RUA ACYR REZENDE DE SOUZA E SILVA, 

100, VILA BIRIGUI, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78705-025 Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DAS PARTES AUTORAS, para 

comparecerem à audiência designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: 06/04/2020 às 14h00min 

na sala de audiências do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania com endereço neste Foro e 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).. ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 1. Nessa audiência as 

partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados/Defensores 

Públicos, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 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, 13 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-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1015690-02.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

LUZIA BORGES DE REZENDE OAB - 571.819.931-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (LITISCONSORTE)

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (LITISCONSORTE)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONÓPOLIS (IMPRO) (LITISCONSORTE)

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(LITISCONSORTE)

CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA 

(LITISCONSORTE)

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação de Reparação Civil de Danos com pedido de 

tutela provisória de urgência movida por LUZIA BORGES DE REZENDE em 

desfavor do BANCO CREFISA S.A. CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO 

SICOOB LTDA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, VOLUS 

TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA (BRASIL CARD) e 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONÓPOLIS (IMPRO). Atribuiu à causa o valor de R$29.940,00 (vinte 

e nove mil novecentos e quarenta reais). Decido. O artigo 2º, §4º, da Lei 

12.153/2009, estabelece que nos foros em que houver Juizado Especial 

da Fazenda Pública e o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) 

salários mínimos, este obterá competência absoluta para processar e 

julgar à lide. “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) § 4o No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” O 

artigo 1º da Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que 

na Comarca de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência 

para processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 
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Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Destaca-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública e 

pode ser alegada de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso 

dos autos a nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Com relação ao fato de no polo passivo haver litisconsortes 

não elencados no inciso II do artigo 5º da Lei 12.153/09, não é, por si só, 

motivo para afastar a competência da aludida justiça especial, consoante 

farta jurisprudência no mesmo sentido, vejamos: “DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO 

PASSIVO DE ENTE PÚBLICO COM PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS QUE 

NÃO AFASTA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DE JUIZADO ESPECIAL 

FAZENDÁRIO. Ação cognitiva ajuizada perante Juízo Fazendário da 

Comarca da Capital. Declínio de competência para Juizado Especial 

Fazendário. Suscitação de conflito negativo de competência sob a 

alegação de que o litisconsórcio passivo com pessoa jurídica ou física 

afasta a competência do Juizado Especial. 1. Com efeito, os Juizados 

Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para as causas 

cíveis até o valor de 60 salários mínimos, exceto aquelas previstas no art. 

2.º, § 1.º, incisos I a III, da Lei n.º 12.153/09 2. Prevalência da Lei Federal 

12.153/09 e da Lei Estadual 5.781/10, que estabelecem a competência 

absoluta do Juizado Especial Fazendário, sem fazer qualquer vedação 

quanto à viabilidade de litisconsórcio passivo entre o ente público e 

pessoas físicas ou jurídicas. 3. Conflito negativo de competência que se 

julga improcedente. (TJ-RJ - CC: 00596837020178190000 RIO DE JANEIRO 

CAPITAL CARTORIO UNICO JUI ESP FAZENDA PUBLICA, Relator: 

FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 

06/12/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2017)” 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE AUTARQUIA E PESSOA 

FÍSICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. 

O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, 

pelo Ministério Público ou pelo juiz. Inteligência do art. 951 do CPC. 2. O 

fato de a ação ter sido proposta contra pessoa jurídica de direito público 

em litisconsórcio passivo com pessoas físicas não afasta a competência 

do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a ação. 

Por conseguinte, imperioso o retorno dos autos à Terceira Turma Recursal 

da Fazenda Pública para apreciar o Recurso Inominado interposto pela 

parte autora CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. (Conflito de 

Competência Nº 70079521589, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - 

CC: 70079521589 RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de 

Julgamento: 28/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 17/12/2018)” “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO E 

PESSOA FÍSICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO MANTIDA. 1) A formação de 

litisconsórcio passivo entre as pessoas arroladas no art. 5º, inciso II, da 

Lei nº 12.153/2009, e pessoas físicas ou jurídicas de direito privado não 

afasta a competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, 

vez que ausente vedação expressa nesse sentido e o valor da causa se 

enquadra no limite legal. 2) Conflito julgado improcedente para fixar a 

competência do Juízo suscitante. (TJ-AP - CC: 00010091220188030000 

AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 08/08/2018, Tribunal)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003375-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADERBAL HONORIO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos etc. Tenho por satisfeito a manifestação do autor vinculada ao ID 

30139596 quanto a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, a fim 

de preencher os requisitos mínimos da petição inicial. Por outro lado, 

observe-se que o autor, apesar de devidamente intimado a demonstrar 

sua hipossuficiência financeira para arcar com as custas e taxas iniciais 

do processo não o fez. Em detida analise aos autos, verifico, ao menos 

sumariamente, que o requerente não faz jus aos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, eis que conforme consta nos autos, possui renda 

mensal em torno de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais), renda suficiente 

para quitar as taxas e custas processuais sem prejuízo ao sustento 

próprio ou o de sua família, até porque nenhum gasto extraordinário foi 

alegado, afastando a presunção de hipossuficiência trazida pelo Código 

de Processo Civil. Não pode este juízo se limitar tão somente a eventual 

pedido de justiça gratuita, pois em que pese o Código de Processo Civil 

trazer a presunção de hipossuficiência, nossa Constituição Federal em 

seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que a hipossuficiência deve ser 

comprovada, senão vejamos: “(...) LXXIV - o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE 

RECURSOS;” (destaque nosso) Logo, é irrazoável levar em consideração 

que uma pessoa que percebe a renda mensal em torno de R$22.000,00 

(vinte e dois mil reais) demonstrada na inicial e que não demonstra 

qualquer gasto essencial capaz de torna-lo hipossuficiente, não possua 

condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de continuar 

a exercer suas atividades. Sendo assim, a presunção de hipossuficiência 

não é absoluta, devendo o Juízo observar todos os elementos que 

circundam a ação. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO 

DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA 

- DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS OU A COMPROVAÇÃO DE QUE OS AGRAVANTES NÃO 

POSSUEM CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - REQUERENTES PROPRIETÁRIOS 

DE BENS IMÓVEIS E DE AUTOMÓVEIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. "Em tema de justiça gratuita, a jurisprudência tem se 

pautado, em regra, por um posicionamento liberal, contentando-se com a 

mera declaração de hipossuficiência da parte para, em qualquer fase 

processual, obsequiá-la com a gratuidade judicial. "No entanto, este tipo de 

declaração não pode e não deve prevalecer, se e quando fortes 

elementos probatórios desmentem o seu conteúdo, revelando, acima de 

qualquer dúvida razoável, que a parte possui condições financeiras para 

arcar com as custas devidas ao Estado e aos serventuários judiciais, bem 

como com os honorários que constituem verba de natureza alimentar 

retributiva da atuação profissional do advogado." (Apelação Cível n. 

2007.005676-1, rel Des. Newton Janke, j.14-2-2008). (TJ-SC - AG: 

20120503204 SC 2012.050320-4 (Acórdão), Relator: Cid Goulart, Data de 

Julgamento: 05/08/2013, Segunda Câmara de Direito Público Julgado, )” 

Desta feita, verifico que há nos autos elementos que demonstram que o 

autor possui recursos financeiros para arcar com as custas e taxas 

processuais, afastando a presunção a que dispõe o artigo 99, §3º, do 

Código de Processo Civil. Deste modo, considerando que já foi 

oportunizado ao autor demonstrar sua hipossuficiência, nos termos em 

que dispõe o artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a 

gratuidade judiciária em seu favor e determino que recolha as taxas e 

custas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze), sob pena de 

cancelamento da distribuição da ação. Após, decorrido o prazo sem o 

recolhimento das custas e taxas processuais, cancelem a distribuição da 

ação, independentemente de nova conclusão. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às Providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015132-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS MAGALHAES OAB - 030.374.491-01 

(REPRESENTANTE)

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(REQUERIDO)

 

Vistos etc., Cuida-se de Ação de Reparação Civil de Danos proposta por 

Marcelo dos Santos Magalhães em desfavor do SANEAR. Atribuiu à causa 
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o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Decido. O artigo 2º, §4º, da Lei 

12.153/2009, estabelece que nos foros em que houver Juizado Especial 

da Fazenda Pública e o valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) 

salários-mínimos, este obterá competência absoluta para processar e 

julgar à lide. “Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor 

de 60 (sessenta) salários mínimos. (...) § 4o No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” O 

artigo 1º da Resolução TJ-MT/OE n.º 18/2019 deste Tribunal, dispôs que 

na Comarca de Rondonópolis o 1º Juizado Especial possui competência 

para processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009, vejamos: “Art. 1º 

Atribuir, ao Primeiro e ao Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, as seguintes competências: (...) 1º JUIZADO ESPECIAL (...) 

Processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais 

Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante 

distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado Especial; bem como os 

feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 

12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas precatórias de sua 

competência.” Com efeito, tendo em vista que há Juízo competente para 

processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada 

a condição prevista no artigo 2º da supramencionada Lei, evidente em tela 

a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Destaca-se que a competência absoluta é matéria de ordem pública e 

pode ser alegada de ofício pelo juiz a qualquer tempo, não incidindo o caso 

dos autos a nenhuma das exceções previstas no §1º, do artigo 2º, da Lei 

12.153/2009. Ainda que no presente caso seja posteriormente 

determinada a realização de algum tipo de perícia, o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de 

Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 85560/2016, sob a relatoria do 

Des. Márcio Vidal, reconheceu ser o Juizado Especial o foro competente 

para julgar causas que versem sobre a defasagem salarial envolvendo 

URV, aduzindo que a mera necessidade de realização de perícia não é 

elemento suficiente para arguir complexidade da causa e lhe retirar a 

competência absoluta para julgar o feito, desde que respeitado o valor 

máximo da causa de 60 (sessenta) salários-mínimos. Vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 

REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL 

DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA 

INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO 

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 

12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - 

IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado 

Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, 

em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, 

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com 

vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado 

improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações 

concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. 

(IncResDemRept 85560/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO 

PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)” Ainda 

neste sentido decidiu o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS 

MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS 

ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO 

TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. 1. Na Lei 9.099/95 não há 

dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa ? e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível ? esteja relacionada 

à necessidade ou não de realização de perícia. 2. A autonomia dos 

Juizados Especiais não prevalece em relação às decisões acerca de sua 

própria competência para conhecer das causas que lhe são submetidas, 

ficando esse controle submetido aos Tribunais de Justiça, via mandado de 

segurança. Inaplicabilidade da Súmula 376/STJ. 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 

adota dois critérios distintos ? quantitativo (valor econômico da pretensão) 

e qualitativo (matéria envolvida) ? para definir o que são ?causas cíveis de 

menor complexidade?. Exige-se a presença de apenas um desses 

requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 

9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40 salários mínimos não se aplica 

quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base 

na matéria. 4. Admite-se a impetração de mandado de segurança frente 

aos Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle da 

competência dos Juizados Especiais, ainda que a decisão a ser anulada já 

tenha transitado em julgado. 5. Recurso ordinário não provido. (RMS 

30.170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

05/10/2010, DJe 13/10/2010)” Por todo o exposto, DECLINO A 

COMPETÊNCIA a favor do 1º Juizado Especial desta Comarca. 

Remetam-se os autos, consignando-se os nossos cumprimentos. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004136-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR LOURENCO MARTINS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE RONDONÓPOLIS (IMPRO) (IMPETRADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança, proposto por 

VALDECIR LOURENÇO MARTINS em desfavor do DIRETOR EXECUTIVO DO 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE RONDONÓPOLIS 

(IMPRO), todos devidamente qualificados nos autos. Alega o autor que é 

servidor público aposentado do Poder Executivo de Rondonópolis e que 

recentemente teve ciência da sanção da Lei Municipal nº 10.173/2019, a 

qual instituiu aumento salarial de 8,75% (oito vírgula setenta e cinco por 

cento) aos servidores da Câmara Municipal, cuja finalidade é repor a 

perda do poder aquisitivo da moeda nacional. Sustenta que tal alteração 

remuneratória é coerente, entretanto, discorda do fato da concessão ter 

sido realizada apenas aos servidores do Poder Legislativo. Aduz o 

reajuste ser contrário àquilo que prevê a Legislação Municipal em sua Lei 

Orgânica, bem como afronta o princípio da imparcialidade, já que foi 

concedido apenas a alguns servidores, razão pela qual deve ser 

estendido a todos. Alega ainda que não se pode realizar referência a 

Súmula Vinculante nº 37, pois o direito do impetrante encontra-se previsto 

na Legislação Municipal. Em razão disto, postula em juízo, a fim de que o 

impetrado seja condenado a incluir o reajuste de 8,75% (oito vírgula 

setenta e cinco por cento) em sua aposentadoria, retroativo ao mês de 

março de 2019, fixando em R$1.000,00 (mil reais) o valor da causa. 

Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e decido. 

Tendo em vista que a presente causa dispensa a fase instrutória por se 

tratar de matéria contrária a enunciado de súmula do Supremo Tribunal 

Federal, impõe-se, desde logo, a improcedência liminar do pedido, com 

fulcro no artigo 332, inciso I, do Código de Processo Civil. Para resolução 

da lide, se põe como imprescindível delimitar em que cinge a controvérsia. 

O autor mostra sua indignação ao tratamento desigual ante o reajuste 

salarial dos servidores do Poder Legislativo Municipal a partir da edição da 

Lei Municipal nº 10.173/2019. Contudo, razão não assiste ao impetrante, 

em virtude dos motivos abaixo expostos. Inicialmente, pretende receber 

aumento em sua aposentadoria em observância ao princípio da 

imparcialidade e com fulcro na Legislação Municipal, a qual assegura aos 

servidores municipais isonomia de sua remuneração. Neste caso, 

aplicável o teor da Súmula Vinculante nº 37, que assim dispõe: “Súmula 

Vinculante n.º 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia.” É cediço que o enunciado de Súmula Vinculante, 

uma vez editado, produz efeitos de vinculação para os demais órgãos do 

Poder Judiciário e para a Administração Pública, não podendo, portanto, 

haver decisão contrária nos casos em que couber aplicação. O impetrante 

alega que tal reajuste é uma afronta aos princípios da imparcialidade e 

sustenta fazer jus o recebimento do mesmo valor de reajuste garantido 

aos servidores do Legislativo, qual seja 8,75% (oito vírgula setenta e cinco 

por cento). Apesar da nomenclatura utilizada para fundamentar o direito 

pretendido, “imparcialidade”, observa-se claramente que o seu 

fundamento é isonomia, subterfúgio que o impetrante tentou pregar para 

afastar a incidência da Súmula Vinculante nº 37. O judiciário só poderia 

intervir na questão caso não fosse viabilizado o acesso ao mesmo 

reajuste para aqueles em igualdade de condições, o que não se verifica 
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no presente caso, uma vez que, como disposto na Lei Municipal nº 

10.173/2019, o presente reajuste foi concedido aos servidores da Câmara 

Municipal, ou seja, Poder Legislativo, e, como se verifica na inicial, o 

impetrante é servidor do Poder Executivo, não restando assim, 

comprovada a igualdade de condições dos servidores, porquanto regidos 

por plano de cargo carreiras e salários distintos. Retornando a citada 

Súmula Vinculante, consoante dispõe o artigo 103-A, §3º, da Constituição 

Federal, as Súmulas Vinculantes, como o próprio nome sugere, vinculam a 

decisão judicial a seu teor, sob pena de esta ser cassada mediante 

reclamação ao Supremo Tribunal Federal, vejamos: “Art. 103-A. O 

Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante 

decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões 

sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 

publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 

indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à 

sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (...) § 3º Do 

ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou 

que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal 

Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou 

cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja 

proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” Deste 

modo, se a dita inconstitucionalidade decorre de tratamento não isonômico 

por parte da Administração Pública visando reajuste salarial de seus 

servidores, incabível, pois, sua análise pela via judicial. Quanto ao princípio 

da não surpresa, ante a extinção do feito preliminarmente, verifica-se que 

no caso em tela o impetrante possui conhecimento do inteiro teor da 

Súmula Vinculante supracitada, tanto que em sua inicial já questionou sua 

aplicabilidade, ou seja, já se manifestou sobre tal tese. Assim, nota-se que 

não houve a violação do princípio da não surpresa. Ante ao exposto, com 

fundamento nos artigos 332, inciso I, e 487, inciso I, ambos do Código de 

Processo Civil, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na inicial. Isento de custas e honorários advocatícios. 

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se, com as 

anotações e baixas devidas. P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001928-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

SENTENÇA Vistos etc. Observe-se que o autor formulou pedido de 

desistência da ação (ID 30212670) antes que o requerido viesse a ser 

citado. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de pedido de desistência da ação formulado em ID 

30212670. A desistência, consoante conhecimento comezinho, não 

importa renúncia ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 

490/59). Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro EXTINTO O 

PROCESSO sem resolução de mérito. Sem custas, em face ao tipo de 

ação ingressada. Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito 

com as devidas anotações e cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013401-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVES & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos etc., Trata-se 

de Ação de repetição de indébito tributário ajuizada por ESTEVES & CIA 

LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Sustenta a parte 

autora que sua atividade empresarial consiste em construção de edifício e 

outras atividades relacionadas e requer com a presente demanda a 

restituição do valor supostamente pago em duplicidade em decorrência do 

Termo de Apreensão e Depósito n.º 1125781-0, no valor de R$13.266,12 

(doze mil, duzentos e sessenta e seis reais e doze centavos). Assevera 

que a empresa remetente, Todeschini S.A Industria e Comércio, efetuou o 

pagamento do crédito tributário correspondente ao TAD mencionado e, no 

dia seguinte, a parte autora equivocadamente recolheu o mesmo valor 

referente ao crédito tributário, no valor alhures citado. Requer, ao final, a 

restituição dos valores pagos em duplicidade, uma vez que recorreu às 

vias administrativas para devolução dos valores, mas sem êxito, sendo, 

em tese, devida a correção monetária desde a data do recolhimento 

indevido e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença. 

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa, por 

meio da qual manifestou concordância quanto à restituição do valor 

correspondente ao DAR indevidamente recolhido, requerendo a redução 

dos honorários advocatícios na metade, eis que não resistiu a pretensão 

da parte autora. Por sua vez, a parte autora impugnou a contestação, 

rechaçando o pedido de redução dos honorários, uma vez que não 

comprovou a simultaneidade do reconhecimento do pedido e o pagamento 

deste. Na sequência, vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. 

Fundamento e decido. O processo se encontra preparado para julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, uma 

vez que se trata de questão unicamente de direito e o conjunto probatório 

encartado aos autos se mostra satisfatório para o deslinde da 

controvérsia. Não há questões preliminares a serem sanadas. Desse 

modo, passo a apreciação do mérito. Pois bem. Ambas as partes 

reconhecem a insubsistência do pagamento efetuado pela parte autora 

para satisfação do montante devido quando da aplicação da penalidade, 

oriunda do Termo de Apreensão e Depósito n.º 11257810, porquanto este 

fora devidamente compensado pelo DAR n.º 000/68993236-76, ao passo 

que o pagamento decorrente do DAR n.º 000/68980592-66 fora 

equivocado, este correspondente ao valor recolhido pela parte autora, 

ensejando em duplicidade, tal como explica o parecer de ID n.º 17664419. 

Deste modo, é incontroverso o dever de restituição do valor pago 

indevidamente. Com relação aos honorários advocatícios, importante 

salutar que, não obstante a determinação imposta pelo artigo 85, §3º do 

CPC a ser aplicada nos casos em que a Fazenda Pública for parte, os 

autos tratam de exceção à regra, uma vez que a parte requerida não 

sucumbiu no pedido. Ressalte-se, ainda, que a tese levantada pela parte 

autora de que o Estado de Mato Grosso não comprovou o cumprimento 

integral da prestação reconhecida não merece prosperar, uma vez que o 

pagamento de débitos judiciais pelo ente político é efetuado, a depender do 

valor devido, por meio de Precatório ou RPV – Requisição de Pequeno 

Valor, razão pela qual deve ser aplicado o disposto no artigo 90, §4º do 

mesmo códex, ante o reconhecimento do pedido. Quanto à incidência da 

atualização monetária, esta é aplicável desde a data do pagamento 

indevido, calculada sobre o mesmo índice que o fisco utilizou para 

remunerar seu crédito tributário. Esta é inclusive a orientação assentada 

pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG: “3.3 Condenações judiciais 

de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora 

incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às 

utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.[...]” Os juros moratórios 

pelo mesmo motivo devem ser aplicados em 1% ao mês, taxa que é a 

mesma utilizada pela Fazenda Pública para remunerar o imposto pago em 

duplicidade. Os juros moratórios só podem incidir a partir do ponto em que 

fora reconhecido o dever de restituir os valores indevidamente pagos, de 

modo que só é lícito lhe exigir o pagamento dos juros moratórios a partir do 

momento em que se reconheça em definitivo o dever do Estado restituir os 

valores equivocadamente pagos, a fim de lhe evitar o enriquecimento 

ilícito, o que só ocorre com o trânsito em julgado da sentença que 

reconheça a obrigação de repetir o indébito tributário. Este é inclusive o 

entendimento há muito pacificado em todas as Cortes superiores, vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 

IMPRESSOS GRÁFICOS – (...) – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA – RESP 1.495.146-MG –ART. 543-C DO CPC/73 – MESMO ÍNDICE 

UTILIZADO PELO ESTADO PARA ATUALIZAR SEUS CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO 

PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – JUROS DE MORA DE 1% 

AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – 
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SÚMULA 188 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 3 – Tendo 

sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos 

impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de 

correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos 

tributários, em respeito ao princípio da isonomia, conforme assentado pelo 

STJ no REsp 1.495.146-MG, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, 

que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da 

Lei Estadual nº. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual nº. 

7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula 

nº. 162 do STJ. 4 – Os juros moratórios, na repetição de indébito de 

natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do 

trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula nº. 188 do 

STJ. (N.U 0006578-58.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

06/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)” O próprio Superior Tribunal de 

Justiça editou Súmula neste sentido: “Súmula n. 188 STJ - Os juros 

moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do 

trânsito em julgado da sentença.” Deste modo, resta inequívoco que o 

valor de R$13.266,12 (treze mil, duzentos e sessenta e seis reais e doze 

centavos) recolhido indevidamente em razão do débito constituído pelo 

TAD n.º 11257810 deve ser restituído à parte autora, devidamente 

corrigido monetariamente, por meio do índice IGP-DI, desde a data do 

pagamento equivocado, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, 

devidos a partir do trânsito em julgado desta sentença. Ante o exposto e 

por tudo que dos autos constam, JULGO O FEITO PROCEDENTE e COM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

processo Civil, DETERMINANDO a devolução dos valores pagos, 

devidamente corrigidos desde o pagamento equivocado, com juros 

moratórios desde o trânsito em julgado desta sentença, nos termos da 

Súmula 188 do STJ. O requerido deverá restituir o autor das custas e 

taxas processuais adiantadas. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor do proveito 

econômico obtido na ação, os quais devem ser reduzidos pela metade, 

conforme preceitua o artigo n.º 90, §4º do CPC. Sentença não está sujeita 

a reexame necessário. Transitada em julgado, em nada sendo requerido, 

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

registre-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004499-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E RONDON DE MORAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO)

 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

E RONDON DE MORAES contra ato do PODER PÚBLICO MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS. Relata o impetrante, em síntese, que teria licitado com o 

Município de Rondonópolis através do “PREGÃO ELETRÔNICO N.º 48/2019, 

PROCESSO Nº 2.233/2019”, o qual possuía como objeto a aquisição de 

aduelas, tubos, e pisantes de concreto para a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, tendo se sagrado vencedor de tal licitação. Desta licitação 

o impetrante teria firmado dois contratos com o Município de Rondonópolis, 

tendo ambas as partes honrado com suas prestações. Contudo, afirma 

que logo após o Município teria aberto nova licitação com o mesmo objeto 

da anterior, vindo a contratar a empresa “IND DE ARTEFATOS NORTE 

MATO GROSSENSE EIRELI” a entrega de tais materiais. Afirma que o 

Município não poderia ter adotado tal conduta, vez que havia uma licitação 

com o mesmo objeto em aberto, onde a impetrante teria sido a vencedora, 

razão pela qual pugnou liminarmente a suspensão da nova licitação, assim 

como a suspensão de qualquer ato administrativo tendente a contratação 

da empresa declarada vencedora até o julgamento de mérito do presente 

mandamus. A petição inicial veio instruída com documentos. Eis o relatório. 

Fundamento. Decido. Em detida análise os autos, verifico que o presente 

feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, pelos argumentos em que 

passo a expor. Extrai-se do dispositivo constitucional que o mandado de 

segurança é cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por 

“habeas corpus” ou “habeas data”, sempre que ilegalmente ou com abuso 

de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por 

parte de autoridade, seja de que categoria for e qualquer que seja sua 

função. É o que se extrai do artigo 5º, inciso LXIX da CF/88 c/c o art. 1.º, 

da Lei n.º 12.016/09, respectivamente: “(...) LXIX – conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito liquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 

ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do poder público;” “Art. 1º - Conceder-se-á 

mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com 

abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 

houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que 

categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)” Como 

qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os 

pressupostos processuais, havendo, no caso do writ, porém, uma 

condição específica, qual seja, o direito líquido e certo devidamente 

demonstrado. Pois bem. Em detida análise aos fatos, verifico inicialmente, 

flagrante ilegitimidade do “Poder Público Municipal de Rondonópolis”, a 

figurar no polo passivo da presente demanda, já que este não pode figurar 

no polo passivo do presente mandamus, pois a legitimidade passiva desta 

via é da autoridade que pratica ato ilegal sob o manto do ente público. O 

impetrante não qualificou a autoridade coatora, ou seja, não qualificou a 

pessoa física investida como agente público que praticou o ato ilegal ou 

abusivo. Neste sentido: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. 

Autoridade coatora, para os efeitos do mandado de segurança, é o agente 

público que pratica o ato impugnado, aquele que tem o dever funcional de 

responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para 

corrigir eventual ilegalidade. 2. Em se tratando de mandado de segurança, 

requisito óbvio da petição inicial está na indicação da autoridade coatora. 

A ausência desta implica inépcia da petição inicial, não competindo ao 

Poder Judiciário suprir, de ofício, a falta manifestada nos autos. 3. In casu, 

a impetrante não apontou a autoridade coatora, ensejando a inépcia da 

inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de 

mérito, na forma dos artigos 267, inciso I, e 282 do Código de Processo 

Civil. 4. Sentença reformada. 5. Agravo retido prejudicado. 6. Apelo e 

Remessa Oficial, tida por interposta, providos. (TRF 1ª R.; AC 

0020029-18.2005.4.01.3400; Primeira Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. 

Emmanuel Mascena de Medeiros; DJF1 14/04/2016).” Desta feita, verifico a 

flagrante ilegitimidade do impetrado, devendo, assim, o feito ser extinto. 

Dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009: “Art. 10. A inicial será desde logo 

indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de 

segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o 

prazo legal para a impetração.” Neste sentido segue o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO 

REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA –INDEFERIMENTO DA INICIAL 

– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA – EMENDA DA 

INICIAL – CORREÇÃO DA AUTORIDADE COATORA – IMPOSSIBILIDADE – 

DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO DEVE SER MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça 

é de que a impetração do mandado de segurança deve ser dirigida contra 

aquela autoridade que detenha poderes e meios para efetuar o 

desfazimento do ato. Não é cabível oportunizar emenda da inicial, em 

mandado de segurança, para alteração do polo passivo por indicação 

errônea da autoridade. (AgR 39339/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. 

ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/08/2014, Publicado no DJE 15/08/2014)” 

Portanto, o feito carece dos requisitos de procedibilidade, cuja carência da 

ação enseja a extinção de plano do processo, ante a ilegitimidade da parte 

impetrante. Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c 

artigo 330, inciso II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o 

processamento da petição inicial do presente Mandado de Segurança, 

ante a falta de legitimidade passiva da impetrante, por consequência, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos 

termos artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c o artigo 10 da 

Lei 12.016/2009. Sem custas e honorários, face a isenção desta ação 

mandamental. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Transitada 

em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de praxe, 

arquivando-se o feito. Às providências. Rondonópolis-MT, data da 

assinatura eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003496-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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REGILENE APARECIDA DE OLIVEIRA BRANDESPIM LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária em que Regilene Aparecida de 

Oliveira Brandespim Lima move contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS alegando ter direito a aposentadoria por invalidez, a qual não 

teria sido administrativamente concedida em seu favor, razão pela qual 

também pugnou na condenação da autarquia o pagamento de danos 

morais no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ao fim, atribuiu à 

causa o valor de R$83.484,64 (oitenta e três mil quatrocentos e oitenta e 

quatro reais e sessenta e quatro centavos). Pois bem. Certo é que 

compete a parte indicar o valor do dano que entende ter sofrido em razão 

de determinado fato ilegal, ocorre que, tais valores devem ser 

proporcionais e razoáveis a conduta praticada, ainda mais quando se 

pleiteia a gratuidade judiciária, a fim de evitar que o autor ingresse com 

ações judiciais em verdadeiras aventuras jurídicas, “tentando a sorte”, 

pois em caso de improcedência da demanda consequência alguma teria 

em seu desfavor. Ainda, em casos tais, infelizmente, tornou-se rotineiro o 

arbitramento desproporcional e irrazoável do valor da causa visando a 

alteração da competência para processamento e julgamento do feito. De 

modo que diante de tais condutas o juízo deve adotar posicionamento 

firme quanto ao valor dado à causa quando verificado que claramente a 

pretensão do autor(a) se encontra irrazoável e desproporcional à luz da 

jurisprudência de casos análogos. Neste sentido: “Processual Civil. 

Recurso Especial. Compensação por danos morais. Pedido certo. Valor da 

Causa. Equivalência. Precedentes. Autor beneficiário da justiça gratuita. 

Valor excessivo atribuído à causa. Prejuízos para a parte contrária. 

Impugnação. Acolhimento. Redução. - A jurisprudência das Turmas que 

compõem a 2.ª Seção é tranqüila no sentido de que o valor da causa nas 

ações de compensação por danos morais é aquele da condenação 

postulada, se mensurada na inicial pelo autor. - Contudo, se o autor pede 

quantia excessiva a título de compensação por danos morais, mas ao 

mesmo tempo requer a gratuidade da justiça, para não arcar com as 

custas e demais despesas processuais, pode e é até recomendável que o 

juiz acolha impugnação ao valor da causa e ajuste-a à realidade da 

demanda e à natureza dos pedidos. - O autor que pede quantias elevadas 

a título de compensação por danos morais, mas ao mesmo tempo requer a 

gratuidade da justiça, para não arcar com as custas e demais despesas 

processuais, passa a impressão de que está se utilizando do Poder 

Judiciário para tentar a sorte, porque não sendo procedentes seus 

pedidos, não arcará com quaisquer ônus. Recurso especial conhecido, 

mas improvido. (REsp 784.986/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2005, DJ 01/02/2006, p. 558)” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. 

VALOR DA CAUSA. LIMITE. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS 

FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO OU DESPROPORCIONAL. RETIFICAÇÃO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. Tratando-se de 

cumulação de pedidos (benefício assistencial e indenização por danos 

morais), na forma da disposição contida no artigo 292, inciso VI do Código 

de Processo Civil, o valor da causa será a quantia correspondente à soma 

dos valores de todos eles. 2. O valor da causa não pode ser atribuído de 

forma aleatória ou arbitrária. Deve ser fixado pelo autor de modo a 

corresponder, o mais aproximadamente possível, ao proveito econômico 

buscado com a ação, podendo o Juiz inclusive, nos casos em que isto não 

for observado, determinar sua retificação - até mesmo porque a adequada 

fixação é imprescindível para a definição justamente da competência. 3. 

Assim, correto o julgador ao retificar o valor da estimativa a título de danos 

morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável e 

consubstanciado em precedentes que caminham neste exato sentido, 

totalizando o valor da causa de R$ 40.826,66 (quarenta mil, oitocentos e 

vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), cuja competência passa a 

ser do Juizado Especial Federal. (TRF-4 - AG: 50338227620194040000 

5033822-76.2019.4.04.0000, Relator: MARCELO MALUCELLI, Data de 

Julgamento: 03/12/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)” 

“Processual Civil. Recurso Especial. Compensação por danos morais. 

Pedido certo. Valor da Causa. Equivalência. Precedentes. Autor 

beneficiário da justiça gratuita. Valor excessivo atribuído à causa. 

Prejuízos para a parte contrária. Impugnação. Acolhimento. Redução. - A 

jurisprudência das Turmas que compõem a 2.ª Seção é tranqüila no 

sentido de que o valor da causa nas ações de compensação por danos 

morais é aquele da condenação postulada, se mensurada na inicial pelo 

autor. - Contudo, se o autor pede quantia excessiva a título de 

compensação por danos morais, mas ao mesmo tempo requer a 

gratuidade da justiça, para não arcar com as custas e demais despesas 

processuais, pode e é até recomendável que o juiz acolha impugnação ao 

valor da causa e ajuste-a à realidade da demanda e à natureza dos 

pedidos. - Para a fixação do valor da causa, é razoável utilizar como base 

valores de condenações fixados ou mantidos pelo STJ em julgados com 

situações fáticas semelhantes. Recurso especial provido. (REsp 

819.116/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 271)” Nota-se que o valor pugnado a título 

de dano moral supera em muito o valor das parcelas do benefício 

pretendido, desproporcionalidade que deve ser afastada conforme já 

apaziguado pela jurisprudência majoritária, vejamos: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AGRAVO LEGAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

CUMULADO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETIFICAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA. NECESSIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O montante a ser 

indenizado por danos morais não pode ser superior ao eventual prejuízo 

material sofrido pelo segurado. 2. No caso concreto, esse valor foi 

arbitrado em 50 salários mínimos, ultrapassando, ao que tudo indica, a 

soma das parcelas vencidas e das 12 parcelas vincendas do benefício, o 

que corresponde ao dano material estimado, pelo que o valor da causa 

deve ser retificado, cumprindo-se a decisão de primeiro grau. Precedente. 

3. Agravo desprovido. (TRF-3 - AI: 33097 SP 0033097-49.2012.4.03.0000, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 16/07/2013, DÉCIMA TURMA)” Deste modo, verifico de pronto, 

incompatibilidade entre a gratuidade judiciária pugnada e o valor 

exacerbado dado aos pedidos da ação, nos termos da jurisprudência 

posta acima, de modo que faculto ao autor rever o valor de seus pedidos, 

adequando-o a realidade ou então que demonstre que no caso em apreço 

os valores atribuídos realmente estão de acordo com o posicionamento 

jurisprudencial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003587-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RODRIGUES DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária em que Sergio Rodrigues de 

Abreu move contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alegando 

ter direito a aposentadoria por invalidez, a qual não teria sido 

administrativamente concedida em seu favor, razão pela qual também 

pugnou na condenação da autarquia o pagamento de danos morais no 

valor de R$56.430,00 (cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta reais), ao 

fim, atribuiu à causa o valor de R$63.493,20 (sessenta e três mil 

quatrocentos e noventa e três reais e vinte centavos). Pois bem. Certo é 

que compete a parte indicar o valor do dano que entende ter sofrido em 

razão de determinado fato ilegal, ocorre que, tais valores devem ser 

proporcionais e razoáveis a conduta praticada, ainda mais quando se 

pleiteia a gratuidade judiciária, a fim de evitar que o autor ingresse com 

ações judiciais em verdadeiras aventuras jurídicas, “tentando a sorte”, 

pois em caso de improcedência da demanda consequência alguma teria 

em seu desfavor. Ainda, em casos tais, infelizmente, tornou-se rotineiro o 

arbitramento desproporcional e irrazoável do valor da causa visando a 

alteração da competência para processamento e julgamento do feito. De 

modo que diante de tais condutas o juízo deve adotar posicionamento 

firme quanto ao valor dado à causa quando verificado que claramente a 

pretensão do autor(a) se encontra irrazoável e desproporcional à luz da 

jurisprudência de casos análogos. Neste sentido: “Processual Civil. 

Recurso Especial. Compensação por danos morais. Pedido certo. Valor da 

Causa. Equivalência. Precedentes. Autor beneficiário da justiça gratuita. 

Valor excessivo atribuído à causa. Prejuízos para a parte contrária. 

Impugnação. Acolhimento. Redução. - A jurisprudência das Turmas que 
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compõem a 2.ª Seção é tranqüila no sentido de que o valor da causa nas 

ações de compensação por danos morais é aquele da condenação 

postulada, se mensurada na inicial pelo autor. - Contudo, se o autor pede 

quantia excessiva a título de compensação por danos morais, mas ao 

mesmo tempo requer a gratuidade da justiça, para não arcar com as 

custas e demais despesas processuais, pode e é até recomendável que o 

juiz acolha impugnação ao valor da causa e ajuste-a à realidade da 

demanda e à natureza dos pedidos. - O autor que pede quantias elevadas 

a título de compensação por danos morais, mas ao mesmo tempo requer a 

gratuidade da justiça, para não arcar com as custas e demais despesas 

processuais, passa a impressão de que está se utilizando do Poder 

Judiciário para tentar a sorte, porque não sendo procedentes seus 

pedidos, não arcará com quaisquer ônus. Recurso especial conhecido, 

mas improvido. (REsp 784.986/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2005, DJ 01/02/2006, p. 558)” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. 

VALOR DA CAUSA. LIMITE. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS 

FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO OU DESPROPORCIONAL. RETIFICAÇÃO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. Tratando-se de 

cumulação de pedidos (benefício assistencial e indenização por danos 

morais), na forma da disposição contida no artigo 292, inciso VI do Código 

de Processo Civil, o valor da causa será a quantia correspondente à soma 

dos valores de todos eles. 2. O valor da causa não pode ser atribuído de 

forma aleatória ou arbitrária. Deve ser fixado pelo autor de modo a 

corresponder, o mais aproximadamente possível, ao proveito econômico 

buscado com a ação, podendo o Juiz inclusive, nos casos em que isto não 

for observado, determinar sua retificação - até mesmo porque a adequada 

fixação é imprescindível para a definição justamente da competência. 3. 

Assim, correto o julgador ao retificar o valor da estimativa a título de danos 

morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável e 

consubstanciado em precedentes que caminham neste exato sentido, 

totalizando o valor da causa de R$ 40.826,66 (quarenta mil, oitocentos e 

vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), cuja competência passa a 

ser do Juizado Especial Federal. (TRF-4 - AG: 50338227620194040000 

5033822-76.2019.4.04.0000, Relator: MARCELO MALUCELLI, Data de 

Julgamento: 03/12/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)” 

“Processual Civil. Recurso Especial. Compensação por danos morais. 

Pedido certo. Valor da Causa. Equivalência. Precedentes. Autor 

beneficiário da justiça gratuita. Valor excessivo atribuído à causa. 

Prejuízos para a parte contrária. Impugnação. Acolhimento. Redução. - A 

jurisprudência das Turmas que compõem a 2.ª Seção é tranqüila no 

sentido de que o valor da causa nas ações de compensação por danos 

morais é aquele da condenação postulada, se mensurada na inicial pelo 

autor. - Contudo, se o autor pede quantia excessiva a título de 

compensação por danos morais, mas ao mesmo tempo requer a 

gratuidade da justiça, para não arcar com as custas e demais despesas 

processuais, pode e é até recomendável que o juiz acolha impugnação ao 

valor da causa e ajuste-a à realidade da demanda e à natureza dos 

pedidos. - Para a fixação do valor da causa, é razoável utilizar como base 

valores de condenações fixados ou mantidos pelo STJ em julgados com 

situações fáticas semelhantes. Recurso especial provido. (REsp 

819.116/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 271)” Nota-se que o valor pugnado a título 

de dano moral supera o valor das parcelas do benefício pretendido em 

quase 08 vezes, desproporcionalidade que deve ser afastada conforme já 

apaziguado pela jurisprudência majoritária, vejamos: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AGRAVO LEGAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

CUMULADO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETIFICAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA. NECESSIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O montante a ser 

indenizado por danos morais não pode ser superior ao eventual prejuízo 

material sofrido pelo segurado. 2. No caso concreto, esse valor foi 

arbitrado em 50 salários mínimos, ultrapassando, ao que tudo indica, a 

soma das parcelas vencidas e das 12 parcelas vincendas do benefício, o 

que corresponde ao dano material estimado, pelo que o valor da causa 

deve ser retificado, cumprindo-se a decisão de primeiro grau. Precedente. 

3. Agravo desprovido. (TRF-3 - AI: 33097 SP 0033097-49.2012.4.03.0000, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 16/07/2013, DÉCIMA TURMA)” Deste modo, verifico de pronto, 

incompatibilidade entre a gratuidade judiciária pugnada e o valor 

exacerbado dado aos pedidos da ação, nos termos da jurisprudência 

posta acima, de modo que faculto ao autor rever o valor de seus pedidos, 

adequando-o a realidade ou então que demonstre que no caso em apreço 

os valores atribuídos realmente estão de acordo com o posicionamento 

jurisprudencial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003580-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NICOLAU SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária em que Pedro Nicolau Silva 

move contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alegando ter 

direito a aposentadoria por invalidez, a qual não teria sido 

administrativamente concedida em seu favor, razão pela qual também 

pugnou na condenação da autarquia o pagamento de danos morais no 

valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ao fim, atribuiu a causa o valor 

de R$213.151,89 (duzentos e treze mil cento e cinquenta e um reais e 

oitenta e nove centavos). Pois bem. Certo é que compete a parte indicar o 

valor do dano que entende ter sofrido em razão de determinado fato ilegal, 

ocorre que, tais valores devem ser proporcionais e razoáveis a conduta 

praticada, ainda mais quando se pleiteia a gratuidade judiciária, a fim de 

evitar que o autor ingresse com ações judiciais em verdadeiras aventuras 

jurídicas, “tentando a sorte”, pois em caso de improcedência da demanda 

consequência alguma teria em seu desfavor. Ainda, em casos tais, 

infelizmente, tornou-se rotineiro o arbitramento desproporcional e 

irrazoável do valor da causa visando a alteração da competência para 

processamento e julgamento do feito. De modo que diante de tais condutas 

o juízo deve adotar posicionamento firme quanto ao valor dado à causa 

quando verificado que claramente a pretensão do autor(a) se encontra 

irrazoável e desproporcional à luz da jurisprudência de casos análogos. 

Neste sentido: “Processual Civil. Recurso Especial. Compensação por 

danos morais. Pedido certo. Valor da Causa. Equivalência. Precedentes. 

Autor beneficiário da justiça gratuita. Valor excessivo atribuído à causa. 

Prejuízos para a parte contrária. Impugnação. Acolhimento. Redução. - A 

jurisprudência das Turmas que compõem a 2.ª Seção é tranqüila no 

sentido de que o valor da causa nas ações de compensação por danos 

morais é aquele da condenação postulada, se mensurada na inicial pelo 

autor. - Contudo, se o autor pede quantia excessiva a título de 

compensação por danos morais, mas ao mesmo tempo requer a 

gratuidade da justiça, para não arcar com as custas e demais despesas 

processuais, pode e é até recomendável que o juiz acolha impugnação ao 

valor da causa e ajuste-a à realidade da demanda e à natureza dos 

pedidos. - O autor que pede quantias elevadas a título de compensação 

por danos morais, mas ao mesmo tempo requer a gratuidade da justiça, 

para não arcar com as custas e demais despesas processuais, passa a 

impressão de que está se utilizando do Poder Judiciário para tentar a 

sorte, porque não sendo procedentes seus pedidos, não arcará com 

quaisquer ônus. Recurso especial conhecido, mas improvido. (REsp 

784.986/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

29/11/2005, DJ 01/02/2006, p. 558)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. VALOR DA CAUSA. LIMITE. 

INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO OU 

DESPROPORCIONAL. RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL FEDERAL. 1. Tratando-se de cumulação de pedidos (benefício 

assistencial e indenização por danos morais), na forma da disposição 

contida no artigo 292, inciso VI do Código de Processo Civil, o valor da 

causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. 

2. O valor da causa não pode ser atribuído de forma aleatória ou arbitrária. 

Deve ser fixado pelo autor de modo a corresponder, o mais 

aproximadamente possível, ao proveito econômico buscado com a ação, 

podendo o Juiz inclusive, nos casos em que isto não for observado, 

determinar sua retificação - até mesmo porque a adequada fixação é 

imprescindível para a definição justamente da competência. 3. Assim, 

correto o julgador ao retificar o valor da estimativa a título de danos morais 

para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável e consubstanciado 

em precedentes que caminham neste exato sentido, totalizando o valor da 

causa de R$ 40.826,66 (quarenta mil, oitocentos e vinte e seis reais e 
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sessenta e seis centavos), cuja competência passa a ser do Juizado 

Especial Federal .  (TRF-4 -  AG: 50338227620194040000 

5033822-76.2019.4.04.0000, Relator: MARCELO MALUCELLI, Data de 

Julgamento: 03/12/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)” 

“Processual Civil. Recurso Especial. Compensação por danos morais. 

Pedido certo. Valor da Causa. Equivalência. Precedentes. Autor 

beneficiário da justiça gratuita. Valor excessivo atribuído à causa. 

Prejuízos para a parte contrária. Impugnação. Acolhimento. Redução. - A 

jurisprudência das Turmas que compõem a 2.ª Seção é tranqüila no 

sentido de que o valor da causa nas ações de compensação por danos 

morais é aquele da condenação postulada, se mensurada na inicial pelo 

autor. - Contudo, se o autor pede quantia excessiva a título de 

compensação por danos morais, mas ao mesmo tempo requer a 

gratuidade da justiça, para não arcar com as custas e demais despesas 

processuais, pode e é até recomendável que o juiz acolha impugnação ao 

valor da causa e ajuste-a à realidade da demanda e à natureza dos 

pedidos. - Para a fixação do valor da causa, é razoável utilizar como base 

valores de condenações fixados ou mantidos pelo STJ em julgados com 

situações fáticas semelhantes. Recurso especial provido. (REsp 

819.116/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 271)” E, apesar do alegado valor de 

parcelas vencidas, observe-se sem grande esforço que houve 

superfaturamento de tais parcelas, considerando o valor do 

salário-benefício alegado como de direito com o que realmente é devido, 

consoante se verifica nos extratos previdenciários carreados na inicial, 

demonstrando inclusive que em determinado período o autor percebeu 

valores decorrentes de atividade remunerada. Neste sentido: “DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AGRAVO LEGAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

CUMULADO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RETIFICAÇÃO DO VALOR 

DA CAUSA. NECESSIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O montante a ser 

indenizado por danos morais não pode ser superior ao eventual prejuízo 

material sofrido pelo segurado. 2. No caso concreto, esse valor foi 

arbitrado em 50 salários mínimos, ultrapassando, ao que tudo indica, a 

soma das parcelas vencidas e das 12 parcelas vincendas do benefício, o 

que corresponde ao dano material estimado, pelo que o valor da causa 

deve ser retificado, cumprindo-se a decisão de primeiro grau. Precedente. 

3. Agravo desprovido. (TRF-3 - AI: 33097 SP 0033097-49.2012.4.03.0000, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de 

Julgamento: 16/07/2013, DÉCIMA TURMA)” Deste modo, verifico de pronto, 

incompatibilidade entre a gratuidade judiciária pugnada e o valor 

exacerbado dado aos pedidos da ação, nos termos da jurisprudência 

posta acima, de modo que faculto ao autor rever o valor de seus pedidos, 

adequando-o a realidade ou então que demonstre que no caso em apreço 

os valores atribuídos realmente estão de acordo com o posicionamento 

jurisprudencial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003590-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO TEIXEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

RENATA BAVARESCO DE SOUSA OAB - MT14627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária em que Laércio Teixeira dos 

Santos move contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS alegando 

ter direito a aposentadoria por invalidez, a qual não teria sido 

administrativamente concedida em seu favor, razão pela qual também 

pugnou na condenação da autarquia o pagamento de danos morais no 

valor de R$31.350,00 (trinta e um mil trezentos e cinquenta reais), ao fim, 

atribuiu a causa o valor de R$63.385,80 (sessenta e três mil trezentos e 

oitenta e cinco reais e oitenta centavos). Pois bem. Certo é que compete a 

parte indicar o valor do dano que entende ter sofrido em razão de 

determinado fato ilegal, ocorre que, tais valores devem ser proporcionais e 

razoáveis a conduta praticada, ainda mais quando se pleiteia a gratuidade 

judiciária, a fim de evitar que o autor ingresse com ações judiciais em 

verdadeiras aventuras jurídicas, “tentando a sorte”, pois em caso de 

improcedência da demanda consequência alguma teria em seu desfavor. 

Ainda, em casos tais, infelizmente, tornou-se rotineiro o arbitramento 

desproporcional e irrazoável do valor da causa visando a alteração da 

competência para processamento e julgamento do feito. De modo que 

diante de tais condutas o juízo deve adotar posicionamento firme quanto 

ao valor dado à causa quando verificado que claramente a pretensão do 

autor(a) se encontra irrazoável e desproporcional à luz da jurisprudência 

de casos análogos. Neste sentido: “Processual Civil. Recurso Especial. 

Compensação por danos morais. Pedido certo. Valor da Causa. 

Equivalência. Precedentes. Autor beneficiário da justiça gratuita. Valor 

excessivo atribuído à causa. Prejuízos para a parte contrária. Impugnação. 

Acolhimento. Redução. - A jurisprudência das Turmas que compõem a 2.ª 

Seção é tranqüila no sentido de que o valor da causa nas ações de 

compensação por danos morais é aquele da condenação postulada, se 

mensurada na inicial pelo autor. - Contudo, se o autor pede quantia 

excessiva a título de compensação por danos morais, mas ao mesmo 

tempo requer a gratuidade da justiça, para não arcar com as custas e 

demais despesas processuais, pode e é até recomendável que o juiz 

acolha impugnação ao valor da causa e ajuste-a à realidade da demanda e 

à natureza dos pedidos. - O autor que pede quantias elevadas a título de 

compensação por danos morais, mas ao mesmo tempo requer a 

gratuidade da justiça, para não arcar com as custas e demais despesas 

processuais, passa a impressão de que está se utilizando do Poder 

Judiciário para tentar a sorte, porque não sendo procedentes seus 

pedidos, não arcará com quaisquer ônus. Recurso especial conhecido, 

mas improvido. (REsp 784.986/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2005, DJ 01/02/2006, p. 558)” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. 

VALOR DA CAUSA. LIMITE. INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS 

FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO OU DESPROPORCIONAL. RETIFICAÇÃO. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. Tratando-se de 

cumulação de pedidos (benefício assistencial e indenização por danos 

morais), na forma da disposição contida no artigo 292, inciso VI do Código 

de Processo Civil, o valor da causa será a quantia correspondente à soma 

dos valores de todos eles. 2. O valor da causa não pode ser atribuído de 

forma aleatória ou arbitrária. Deve ser fixado pelo autor de modo a 

corresponder, o mais aproximadamente possível, ao proveito econômico 

buscado com a ação, podendo o Juiz inclusive, nos casos em que isto não 

for observado, determinar sua retificação - até mesmo porque a adequada 

fixação é imprescindível para a definição justamente da competência. 3. 

Assim, correto o julgador ao retificar o valor da estimativa a título de danos 

morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante razoável e 

consubstanciado em precedentes que caminham neste exato sentido, 

totalizando o valor da causa de R$ 40.826,66 (quarenta mil, oitocentos e 

vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), cuja competência passa a 

ser do Juizado Especial Federal. (TRF-4 - AG: 50338227620194040000 

5033822-76.2019.4.04.0000, Relator: MARCELO MALUCELLI, Data de 

Julgamento: 03/12/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)” 

“Processual Civil. Recurso Especial. Compensação por danos morais. 

Pedido certo. Valor da Causa. Equivalência. Precedentes. Autor 

beneficiário da justiça gratuita. Valor excessivo atribuído à causa. 

Prejuízos para a parte contrária. Impugnação. Acolhimento. Redução. - A 

jurisprudência das Turmas que compõem a 2.ª Seção é tranqüila no 

sentido de que o valor da causa nas ações de compensação por danos 

morais é aquele da condenação postulada, se mensurada na inicial pelo 

autor. - Contudo, se o autor pede quantia excessiva a título de 

compensação por danos morais, mas ao mesmo tempo requer a 

gratuidade da justiça, para não arcar com as custas e demais despesas 

processuais, pode e é até recomendável que o juiz acolha impugnação ao 

valor da causa e ajuste-a à realidade da demanda e à natureza dos 

pedidos. - Para a fixação do valor da causa, é razoável utilizar como base 

valores de condenações fixados ou mantidos pelo STJ em julgados com 

situações fáticas semelhantes. Recurso especial provido. (REsp 

819.116/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 271)” Deste modo, verifico de pronto, 

incompatibilidade entre a gratuidade judiciária pugnada e o valor 

exacerbado dado aos pedidos da ação, nos termos da jurisprudência 

posta acima, de modo que faculto ao autor rever o valor de seus pedidos, 

adequando-o a realidade ou então que demonstre que no caso em apreço 

os valores atribuídos realmente estão de acordo com o posicionamento 

jurisprudencial, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura 

eletrônica. Márcio Rogério Martins Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004404-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALLCON SERVICOS E INCORPORACOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(EXECUTADO)

 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove sua hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento 

da gratuidade judiciária. Em igual prazo, intime-a para que esclareça qual o 

tipo de ação ingressou, se execução, como descrito no cabeçalho da 

peça inicial e como se observa ao logo de sua fundamentação ou se de 

cobrança, conforme se deduz da leitura de seus pedidos, sob pena de se 

declarar inepta sua peça inicial. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis-MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013401-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVES & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCIO ROGERIO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Vistos etc., Trata-se 

de Ação de repetição de indébito tributário ajuizada por ESTEVES & CIA 

LTDA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO. Sustenta a parte 

autora que sua atividade empresarial consiste em construção de edifício e 

outras atividades relacionadas e requer com a presente demanda a 

restituição do valor supostamente pago em duplicidade em decorrência do 

Termo de Apreensão e Depósito n.º 1125781-0, no valor de R$13.266,12 

(doze mil, duzentos e sessenta e seis reais e doze centavos). Assevera 

que a empresa remetente, Todeschini S.A Industria e Comércio, efetuou o 

pagamento do crédito tributário correspondente ao TAD mencionado e, no 

dia seguinte, a parte autora equivocadamente recolheu o mesmo valor 

referente ao crédito tributário, no valor alhures citado. Requer, ao final, a 

restituição dos valores pagos em duplicidade, uma vez que recorreu às 

vias administrativas para devolução dos valores, mas sem êxito, sendo, 

em tese, devida a correção monetária desde a data do recolhimento 

indevido e juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença. 

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou defesa, por 

meio da qual manifestou concordância quanto à restituição do valor 

correspondente ao DAR indevidamente recolhido, requerendo a redução 

dos honorários advocatícios na metade, eis que não resistiu a pretensão 

da parte autora. Por sua vez, a parte autora impugnou a contestação, 

rechaçando o pedido de redução dos honorários, uma vez que não 

comprovou a simultaneidade do reconhecimento do pedido e o pagamento 

deste. Na sequência, vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. 

Fundamento e decido. O processo se encontra preparado para julgamento 

antecipado, nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, uma 

vez que se trata de questão unicamente de direito e o conjunto probatório 

encartado aos autos se mostra satisfatório para o deslinde da 

controvérsia. Não há questões preliminares a serem sanadas. Desse 

modo, passo a apreciação do mérito. Pois bem. Ambas as partes 

reconhecem a insubsistência do pagamento efetuado pela parte autora 

para satisfação do montante devido quando da aplicação da penalidade, 

oriunda do Termo de Apreensão e Depósito n.º 11257810, porquanto este 

fora devidamente compensado pelo DAR n.º 000/68993236-76, ao passo 

que o pagamento decorrente do DAR n.º 000/68980592-66 fora 

equivocado, este correspondente ao valor recolhido pela parte autora, 

ensejando em duplicidade, tal como explica o parecer de ID n.º 17664419. 

Deste modo, é incontroverso o dever de restituição do valor pago 

indevidamente. Com relação aos honorários advocatícios, importante 

salutar que, não obstante a determinação imposta pelo artigo 85, §3º do 

CPC a ser aplicada nos casos em que a Fazenda Pública for parte, os 

autos tratam de exceção à regra, uma vez que a parte requerida não 

sucumbiu no pedido. Ressalte-se, ainda, que a tese levantada pela parte 

autora de que o Estado de Mato Grosso não comprovou o cumprimento 

integral da prestação reconhecida não merece prosperar, uma vez que o 

pagamento de débitos judiciais pelo ente político é efetuado, a depender do 

valor devido, por meio de Precatório ou RPV – Requisição de Pequeno 

Valor, razão pela qual deve ser aplicado o disposto no artigo 90, §4º do 

mesmo códex, ante o reconhecimento do pedido. Quanto à incidência da 

atualização monetária, esta é aplicável desde a data do pagamento 

indevido, calculada sobre o mesmo índice que o fisco utilizou para 

remunerar seu crédito tributário. Esta é inclusive a orientação assentada 

pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG: “3.3 Condenações judiciais 

de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora 

incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às 

utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.[...]” Os juros moratórios 

pelo mesmo motivo devem ser aplicados em 1% ao mês, taxa que é a 

mesma utilizada pela Fazenda Pública para remunerar o imposto pago em 

duplicidade. Os juros moratórios só podem incidir a partir do ponto em que 

fora reconhecido o dever de restituir os valores indevidamente pagos, de 

modo que só é lícito lhe exigir o pagamento dos juros moratórios a partir do 

momento em que se reconheça em definitivo o dever do Estado restituir os 

valores equivocadamente pagos, a fim de lhe evitar o enriquecimento 

ilícito, o que só ocorre com o trânsito em julgado da sentença que 

reconheça a obrigação de repetir o indébito tributário. Este é inclusive o 

entendimento há muito pacificado em todas as Cortes superiores, vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 

IMPRESSOS GRÁFICOS – (...) – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA – RESP 1.495.146-MG –ART. 543-C DO CPC/73 – MESMO ÍNDICE 

UTILIZADO PELO ESTADO PARA ATUALIZAR SEUS CRÉDITOS 

TRIBUTÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO 

PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – JUROS DE MORA DE 1% 

AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – 

SÚMULA 188 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 3 – Tendo 

sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos 

impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de 

correção que a Fazenda Pública Estadual utiliza para corrigir seus créditos 

tributários, em respeito ao princípio da isonomia, conforme assentado pelo 

STJ no REsp 1.495.146-MG, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, 

que, na espécie, refere-se ao IGP-DI, conforme disposto no art. 42 e 44 da 

Lei Estadual nº. 7.098/98, com as alterações trazidas pela Lei Estadual nº. 

7.900/03, incidentes a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula 

nº. 162 do STJ. 4 – Os juros moratórios, na repetição de indébito de 

natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, a partir do 

trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula nº. 188 do 

STJ. (N.U 0006578-58.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

06/05/2019, Publicado no DJE 13/05/2019)” O próprio Superior Tribunal de 

Justiça editou Súmula neste sentido: “Súmula n. 188 STJ - Os juros 

moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do 

trânsito em julgado da sentença.” Deste modo, resta inequívoco que o 

valor de R$13.266,12 (treze mil, duzentos e sessenta e seis reais e doze 

centavos) recolhido indevidamente em razão do débito constituído pelo 

TAD n.º 11257810 deve ser restituído à parte autora, devidamente 

corrigido monetariamente, por meio do índice IGP-DI, desde a data do 

pagamento equivocado, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, 

devidos a partir do trânsito em julgado desta sentença. Ante o exposto e 

por tudo que dos autos constam, JULGO O FEITO PROCEDENTE e COM A 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

processo Civil, DETERMINANDO a devolução dos valores pagos, 

devidamente corrigidos desde o pagamento equivocado, com juros 

moratórios desde o trânsito em julgado desta sentença, nos termos da 

Súmula 188 do STJ. O requerido deverá restituir o autor das custas e 

taxas processuais adiantadas. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo em 10% sob o valor do proveito 

econômico obtido na ação, os quais devem ser reduzidos pela metade, 

conforme preceitua o artigo n.º 90, §4º do CPC. Sentença não está sujeita 

a reexame necessário. Transitada em julgado, em nada sendo requerido, 

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

registre-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica. Márcio 

Rogério Martins Juiz de Direito
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Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 601202 Nr: 5638-53.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 12992

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente resposta à 

acusação.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701835 Nr: 12756-02.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS, JOÃO 

VICTOR MACEDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 I – Remetam-se estes autos à Defensoria Pública para que, em prazo 

legal, apresente resposta à acusação em relação ao acusado Anésio 

Fernando dos Reis Freitas.

II – Diante da não localização do acusado João Victor Macedo da Silva 

para ser citado pessoalmente, fl. 143, determino sua citação via edital 

para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à acusação.

II – Decorrido o prazo que se refere o item II, e sem apresentação de 

resposta, voltem-me concluso para deliberações acerca da suspensão do 

processo e do curso do prazo prescricional e eventuais requerimentos.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 698564 Nr: 10419-40.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTENISON SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183, MARLOS VICTOR ROSA PEREIRA - OAB:52.698, YASMIN 

ORTIZ LOPES - OAB:25.188-O MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 630014 Nr: 2306-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDAN RIBEIRO ALVES, FABIO NELSON 

MARQUES COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 1. Relatório.

Trata-se de denúncia ofertada em face de Jordan Ribeiro Alves e Fabio 

Nelson Marques Costa, narrando à prática do crime descrito no art. 180, 

caput, do Código Penal, ocorrido no dia 19 de janeiro de 2014. É o breve 

relato.

2. Da Fundamentação.

Para o recebimento da exordial acusatória basta a presença de indícios de 

autoria e prova da materialidade. Tais indícios não precisam ser robustos 

como os necessários à decretação da preventiva, tampouco necessita da 

prova basal, elemento da condenação.

 Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

“Denúncia – Ministério Público que deve ater-se somente ao disposto nos 

arts. 41 e 43 do CPP – Desnecessidade de o fato estar provado 

cabalmente, uma vez que isso somente ocorrerá na instrução criminal na 

qual se terá a oportunidade de colher todas as provas – Necessidade 

para a instauração da ação penal apenas de prova indiciária...” TRF 2a 

Região – RT 766/738.

No caso em tela há prova indiciária de materialidade que se comprovam 

pelos boletins de ocorrência, fls. 09/09-a, 31/33 e 50, termo de exibição e 

apreensão, fls. 13 e 43/44, auto de entrega, fl. 22 e 51. Já os indícios de 

autoria se comprovam pelos termos de declarações, fls. 20/21 e 49, e 

termos de depoimentos prestados, fls. 17 e 19; e demais documentos 

acostados. Assim, presente as condições da ação e os pressupostos de 

procedibilidade.

 Por fim, quando do recebimento da peça acusatória deverá o magistrado 

se orientar pelo princípio in dubio pro societa.

3. Dispositivo.

 I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Cite-se o(s) réu(s) para, em 10 (dez) dias, apresentar resposta à 

acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se possui ou não condições 

de constituir advogado, sendo que informada a impossibilidade, desde já 

nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa dativa do(s) 

acusado(s), devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública.

III – Defiro os demais requerimentos ministeriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 695097 Nr: 7504-18.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACIOL R. BARROS FILHO - 

OAB:46.108 AOB/GO

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente os memoriais.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 638220 Nr: 95-93.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL JOSÉ ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/07, para CONDENAR o réu Marciel José Andrade, brasileiro, 

casado, nascido em 19/03/1980, natural de Caiçara/GO, portador do RG 

1094208-4 SJ/MT e CPF 799.519.291-68, filho de Serafim Freire de 

Andrade e de Cazuza Ramos de Lima Andrade, residente na Rua Inácio 

Castelli, nº 1015, ap. 20, Bairro Castelândia, cidade e Comarca de 

Primavera do Leste/MT, como incurso na prática do crime estampado no 

artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641393 Nr: 2867-29.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERCY VICENTE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL BECKER - OAB:14071/MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação penal, por isso ABSOLVO o réu Gercy Vicente 

Sales, brasileiro, solteiro, natural de Quinta do Sol/PR, nascido em 

04/02/1967, portador do RG 1234893-7 SSP/MT e CPF 396.240.051-68, 

filho de Napoleão Vicente Sales e de Tereza Feliciano, residente na Rua 

Leonildo Lima da Costa, nº 1265, Jardim Marajó, nesta cidade e Comarca 

de Rondonópolis/MT – ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, 

dos fatos imputados pelo Ministério Público na proemial acusatória, com 

fulcro no que dispõe o artigo 386, VII, do CPP, uma vez que não restara 

devidamente provada a autoria do respectivo delito.Com relação à arma de 

fogo e munições apreendidas à fl. 06, desde já decreto o seu perdimento e 

determino a sua remessa ao Exército.Em arremate, no que tange aos 

demais objetos também apreendidos, determino a sua destruição, dada a 

sua provável inutilidade.Comunique-se ao Instituto de Identificação, 

informando-lhe o número do presente feito, bem como o número do 

inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal.Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se devidas baixas, observando-se as 

formalidades de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se 

realizando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642376 Nr: 3775-86.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANO ZEQUIM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 3775-86.2016.811.0064 – Cód. 642376

Vistos.

Diante do teor da certidão de fls. 110, no qual consta que GIULIANO 

ZEQUIM DE SOUZA, não foi localizado (a) no endereço indicado no 

mandado de fls. 109, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para 

que informe endereço atualizado do (a) acusado (a) para oferecimento da 

proposta da suspensão condicional do processo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 642667 Nr: 4074-63.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Autos nº 4074-63.2016.811.0064 – Cód. 642667

Vistos.

Determino que o advogado Ary da Costa Campos (OAB/MT 16.944/B²) 

seja intimado para juntar ao feito instrumento procuratório ATUALIZADO 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, juntada do documento alhures mencionado, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 648277 Nr: 8667-38.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCELINO GUEDES DOS REIS JÚNIOR, 

LUCIANO VIEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANUEL ROSSATO MURARO 

- OAB:21.261-MT, NYLVAN JOSÉ DA SILVA - OAB:17805-MT

 Autos nº 8667-38.2016.811.0064 – Cód. 648277

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 124, para tanto, intime-se o (a) 

acusado (a) JUCELINO GUEDES DOS REIS JÚNIOR para no prazo de 10 

(dez) dias, constituir novo (a) advogado (a), para apresentar resposta à 

acusação em seu favor, ou informar se o Juiz deve nomear Defensor 

Público para tal finalidade e, neste caso, indicar as razões pelas quais não 

possui condições de contratar advogado.

Decorrido o prazo, encaminhar os autos à Defensoria Pública apresentar 

alegações finais em favor do (a) acusado (a).

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 662410 Nr: 10942-23.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO PAULO CHAVES PEREIRA, Cpf: 

13403104656, Rg: 19659391, Filiação: Maria Edileuza Chaves Pereira e 

Nelson Pereira da Silva, data de nascimento: 23/06/1993, brasileiro(a), 

natural de Coração de Jesus-MG, casado(a), agricultor, Telefone (66) 

9696-4121. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: "Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela 

denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR o réu João Paulo Chaves Pereira, 

brasileiro, casado, nascido em 23/06/1993, natural de Coração de 

Jesus/MG, portador do RG 1965939-1 SSP/MT e CPF 134.031.046-56, filho 

de Nelson Pereira da Silva e de Maria Edleuza Chaves Pereira, residente 

na Rua Seis, casa 14, Bairro Residencial Maria Fiuca, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime 

estampado no artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/2003..EM RESUMO, 

condeno o réu João Paulo Chaves Pereira a cumprir a pena privativa de 

liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 12 de março de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 664151 Nr: 12589-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 12589-53.2017.811.0064 – Cód. 664151

Vistos.

Considerando a ausência do acusado (a) no ato designado à fl. 82, 

determino nova intimação do (a) mesmo (a) para que compareça ao ato 

designado para o dia 08.05.2020 às 16h00min, ocasião em que lhe será 

ofertado proposta para a suspensão condicional do processo.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 666419 Nr: 14536-45.2017.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPAMINONDAS PINTO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Autos nº 14536-45.2017.811.0064 – Cód. 666419

Vistos.

Considerando a ausência do acusado (a) no ato designado à fl. 76, 

determino nova intimação do (a) mesmo (a) para que compareça ao ato 

designado para o dia 08.05.2020 às 15h40min, ocasião em que lhe será 

ofertado proposta para a suspensão condicional do processo.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667204 Nr: 247-73.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 247-73.2018.811.0064 – Cód. 667204

Vistos.

Considerando a ausência do acusado (a) no ato designado à fl. 160, 

determino nova intimação do (a) mesmo (a) para que compareça ao ato 

designado para o dia 08.05.2020 às 16h05min, ocasião em que lhe será 

ofertado proposta para a suspensão condicional do processo.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 681125 Nr: 12614-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO JARDIM NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIVALDO MATIAS SOARES - 

OAB:16.058-MT, VINICIUS MANTOVANI - OAB:16955/MT

 Autos nº 12614-32.2018.811.0064 – Cód. 681125

Vistos.

O acusado ADRIANO JARDIM NUNES DE SOUZA apresentou justificativa 

ao não comparecimento em juízo às fls. 67/68, noticiando que compareceu 

neste fórum em dezembro, contudo, o mesmo encontrava-se fechado em 

decorrência do recesso forense.

Instado a manifestar, o Ministério Público à fl. 70 informou que acolhe a 

justificativa apresentada.

Assim, em conformidade com o parecer ministerial, ACOLHO a justificativa 

apresentada pelo réu e, prorrogo o período de prova pelos meses que o 

denunciado deixou de comparecer em juízo, devendo o cartório certificar 

quais são os meses faltantes para cumprimento.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 

PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. O descumprimento das 

condições estabelecidas para a suspensão condicional do processo 

enseja a revogação dessa, nos termos da regra posta no art. 89, §4º, da 

Lei nº 9.099/95, revogação essa que pode ocorrer, mesmo depois de 

expirado o período de prova. E, se autorizada a revogação do sursis 

processual, permitida também a prorrogação do período de prova. 

(Habeas Corpus Nº 70059891408, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto, Julgado em 

02/07/2014). (grifos nossos)

Por fim, aguarde-se o integral cumprimento dos termos da suspensão 

condicional do processo conforme pugnado pelo Ministério Público à fl. 70.

Intime-se. Notifique-se.

Às providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 683885 Nr: 14927-63.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIEL DA SILVA MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 14927-63.2018.811.0064 – Cód. 683885

Vistos.

Considerando que a testemunha RODRIGO MARCOS OLIVEIRA DE MELO 

poderá ser inquirida por esse juízo por seção de vídeo audiência 

(videoconferência), conforme contato telefônico realizado pela assessoria 

deste Juízo, onde realizou o devido agendamento de data e horário junto 

ao Juízo Deprecado da Comarca de Cuiabá/MT com a assessora Marcia 

Takesawa – matrícula 9897, DESIGNO audiência para proceder à 

inquirição da testemunha alhures mencionada, bem como o interrogatório 

do réu para o dia 27.05.2020 às 13h30min.

Posto isto, determino que seja oficiado imediatamente o juízo da 10º Vara 

Criminal da Comarca supracitada, informando/confirmando o interesse na 

realização da oitiva da testemunha pelo sistema de videoconferência, tal 

como a data designada para o ato, o qual será realizado por este Juízo 

Deprecante, cujo link de acesso é https://call.lifesizecloud.com/385473 - 

senha de acesso:191934.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 684193 Nr: 15189-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHAISSA LUNARDI BIASOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 15189-13.2018.811.0064 – Cód. 684193

Vistos.

Considerando a ausência do acusado (a) no ato designado à fl. 55, 

determino nova intimação do (a) mesmo (a) para que compareça ao ato 

designado para o dia 08.05.2020 às 15h55min, ocasião em que lhe será 

ofertado proposta para a suspensão condicional do processo.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 687538 Nr: 837-16.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEURI DE SOUSA RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 837-16.2019.811.0064 – Cód. 687538

Vistos.

Considerando a ausência do acusado (a) no ato designado à fl. 59, 

determino nova intimação do (a) mesmo (a) para que compareça ao ato 

designado para o dia 08.05.2020 às 15h45min, ocasião em que lhe será 

ofertado proposta para a suspensão condicional do processo.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 687549 Nr: 848-45.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALDO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 848-45.2019.811.0064 – Cód. 687549

Vistos.

Tendo em vista que o (a, s) acusado (a, s) GIVALDO DOS SANTOS SILVA 

preenche (m) os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para 

concessão do benefício da suspensão condicional do processo, conforme 

determina o artigo 89 da Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 08.05.2020, às 15h25min.

Outrossim, considerando o comparecimento do réu aos autos com a 

devida apresentação de sua defesa, DEFIRO o requerimento formulado 

pelo acusado na manifestação retro, para tanto, revogo a determinação de 

expedição de ofícios ao DETRAN/MT e DENATRAN, contudo, caso o órgão 

já tenha sido oficiado, determino que se expeça novo ofício visando à 

baixa da restrição no cadastro de GIVALDO DOS SANTOS SILVA.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 688093 Nr: 1297-03.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 1297-03.2019.811.0064 – Cód. 688093

Vistos.

Diante do teor da certidão de fls. 83, no qual consta que JOSÉ ALVES DE 

SOUZA, não foi localizado (a) no endereço indicado no mandado de fls. 

82, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que informe 

endereço atualizado do (a) acusado (a) para oferecimento da proposta da 

suspensão condicional do processo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 689215 Nr: 2196-98.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO ALMEIDA RAMOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Autos nº 2196-98.2019.811.0064 – Cód. 689215

Vistos.

Considerando a ausência do acusado (a) no ato designado à fl. 71, 

determino nova intimação do (a) mesmo (a) para que compareça ao ato 

designado para o dia 08.05.2020 às 16h15min, ocasião em que lhe será 

ofertado proposta para a suspensão condicional do processo.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 689639 Nr: 2586-68.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YCARO MONTEIRO WANDERLEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 2586-68.2019.811.0064 – Cód. 689639

Vistos.

Considerando a ausência do acusado (a) no ato designado à fl. 61, 

determino nova intimação do (a) mesmo (a) para que compareça ao ato 

designado para o dia 08.05.2020 às 16h10min, ocasião em que lhe será 

ofertado proposta para a suspensão condicional do processo.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 690798 Nr: 3562-75.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO CRUZ SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 3562-75.2019.811.0064 – Cód. 690798

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu JOSÉ APARECIDO 

CRUZ SANTANA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição 

sumária estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, 

mantenho o recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente 

ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 29.04.2020, às 13h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 692325 Nr: 4959-72.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FELLIPE BATISTA 

VILAMAIOR - OAB:20699/O-MT

 Autos nº 4959-72.2019.811.0064 – Cód. 692325

Vistos.

Considerando a ausência do acusado (a) no ato designado à fl. 66, 

determino nova intimação do (a) mesmo (a) para que compareça ao ato 

designado para o dia 08.05.2020 às 15h50min, ocasião em que lhe será 

ofertado proposta para a suspensão condicional do processo.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 694210 Nr: 6655-46.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS CORREIA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Autos nº 6655-46.2019.811.0064 – Cód. 694210

Vistos.

Diante do teor da certidão de fls. 86, no qual consta que MARCOS 

CORREIA DIAS, não foi localizado (a) no endereço indicado no mandado 

de fls. 85, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que informe 

endereço atualizado do (a) acusado (a) para oferecimento da proposta da 

suspensão condicional do processo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 694212 Nr: 6657-16.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA VILMA DE FREITAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 6657-16.2019.811.0064 – Cód. 694212

Vistos.

Considerando a ausência do acusado (a) no ato designado à fl. 54, 

determino nova intimação do (a) mesmo (a) para que compareça ao ato 

designado para o dia 08.05.2020 às 16h20min, ocasião em que lhe será 

ofertado proposta para a suspensão condicional do processo.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 703993 Nr: 1210-13.2020.811.0064

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ON4, VHRDS, LTSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 Autos nº 1210-13.2020.811.0064 – Cód. 703993

Vistos.

A presente representação foi parcialmente cumprida, restando pendente o 

cumprimento do mandado de prisão expedido em face da pessoa de 

VITOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS.

Contudo, considerando que já tem ação penal (cód. 704335 – em trâmite 

neste juízo) oriunda do inquérito policial que gerou o presente 

procedimento, bem como que Vitor Hugo Rodrigues dos Santos foi 

devidamente denunciado naqueles autos, e que as cópias deste feito 

foram transladas à ação penal retromencionada, DETERMINO a remessa 

do feito ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 696559 Nr: 8904-67.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO JOCA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992

 Autos nº 8904-67.2019.811.0064 – Cód. 696559Vistos.Trata-se de ação 

penal por meio da qual o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor 

de MARCIO JOCA DOS SANTOS, pela prática, em tese, do delito tipificado 

no art. 306, §1º, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro c/c art. 147 do 

Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.A denúncia foi 

recebida em 10.10.2019 (fl. 59).(...)Instada a se manifestar, o 

representante do Ministério Público informou que o pedido à proposta de 

suspensão condicional do processo pleiteada pelo acusado não merece 

acolhimento, em razão do mesmo está sendo processado por outro crime 

de trânsito nos autos 6795-35.2017.811.0037 em trâmite no Juízo de 

Primavera do Leste, cuja carta precatória para citação do mesmo foi 

distribuída ao Juízo da Segunda Vara Criminal desta Comarca - autos/cód. 

70540 (fls. 69/70).É o necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, 

analisando detidamente os autos, no que tange a resposta à acusação 

apresentada pelo acusado MARCIO JOCA DOS SANTOS, verifica-se que 

somente é possível o benefício da suspensão condicional do processo 

(art. 89, caput, da Lei 9.0999/95) quando o somatório das penas mínimas 

cominadas para os delitos resultar valor máximo de 01 (um) ano, bem 

como não esteja o acusado sendo processado ou não tenha sido 

condenado por outro crime.Assim, diante do que consta dos autos, não 

verifico, por ora, a demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no 

artigo 397 do CPP, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado por sua 

defesa à fl. 66.Outrossim, na forma do art. 399 do Código de Processo 

Penal, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27.07.2019, 

às 14h30min,. (...) Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, 

salientando que, em sendo necessário, expeça-se a devida carta 

precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 697898 Nr: 9964-75.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA OJEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIONALDO MADEIRA COSTA 

- OAB:13.075-MT

 Autos nº 9964-75.2019.811.0064 – Cód. 697898

Vistos.

Tendo em vista que o (a, s) acusado (a, s) PAULO DA SILVA OJEDA 

preenche (m) os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para 

concessão do benefício da suspensão condicional do processo, conforme 

determina o artigo 89 da Lei 9.099/95.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 08.05.2020, às 15h35min.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 700395 Nr: 11691-69.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MARCELINO DOLCE 

DE SOUZA - OAB:5161-MT

 Autos nº 11691-69.2019.811.0064 – Cód. 700395

Vistos.

Considerando o teor da cota ministerial de fl. 56, DETERMINO a retificação 

da data dos fatos constante na peça acusatória à fl. 03, para que, onde 

se lê “31/11/2019”, leia-se a data correta dos fatos, qual seja: 

“31/10/2019”. Mantendo-se inalterado os demais termos e descrições 

contidos na peça inaugural.

E considerando ainda o conteúdo da resposta à acusação apresentada 

pela defesa do réu às fls. 50/54, dê-se vistas dos autos ao Parquet para 

manifestação.

Cumpra-se. Notifique-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 335804 Nr: 6620-04.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLADEMIR BECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SANTOS QUEIROZ 

OLIVEIRA - OAB:27.159/O-MT, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14.885-MT

 Autos nº 6620-04.2010.811.0064 – Cód. 335804

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

VLADEMIR BECKER às fls. 298/299, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 318), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 319/325), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 610291 Nr: 540-19.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO DA SILVA SANTOS, JHON LENON DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 540-19.2013.811.0064 – Cód. 610291

Vistos.

Considerando o teor da certidão de fl. 66, bem como do documento 

encartado à fl. 74, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 611956 Nr: 2369-35.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LEITE AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO DIAS DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 7790

 Intimação do Advogado Doutor ORIVALDO DIAS DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 7790, para apresentar os Memoriais, no prazo legal. Nada 

mais.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 633224 Nr: 4865-66.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GABRIEL RODRIGUES DE AMORIM, 

RICARDO BRITO VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS - OAB:26.893/O MT, 

Thiago Souza Borges - OAB:9.035-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAURO GABRIEL RODRIGUES DE 

AMORIM, Cpf: 05469093107, Rg: 26800357, Filiação: Sandra Aparecida de 

Amorim Rodrigues e Reginaldo Rodrigues da Silva, data de nascimento: 

31/07/1996, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), 

mecânico, Telefone 9618 9199 e atualmente em local incerto e não sabido 

RICARDO BRITO VASCONCELOS, Cpf: 05604767107, Rg: 22629661, 

Filiação: Josiane Brito e Gleydson Almeida Vasconcelos, data de 

nascimento: 25/11/1996, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

solteiro(a), aux. de prótese/ laboratorio, Telefone (66) 9908-1049. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAÇÃO DOS RÉUS para comprovarem a propriedade 

dos objetos apreendidos nos autos, no prazo de 15 dias, caso em que, se 

quedando inertes, seráo destruídos, dada sua provável inutilidade..

Sentença: "Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia de fls. 06/08, para CONDENAR os réus 

Mauro Gabriel Rodrigues de Amorim, brasileiro, solteiro, nascido em 

31/07/1996, natural de Rondonópolis/MT, portador do RG 2680035-7 

SSP/MT e CPF 054.690.931-07, filho de Reginaldo Rodrigues da Silva e de 

Sandra Aparecida de Amorim Rodrigues, residente na Avenida Gonçalves 

Dias, nº 424, quadra 29, lote 11, Bairro Monte Líbano, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT e Ricardo Brito Vasconcelos, brasileiro, 

solteiro, nascido em 25/11/1996, natural de Rondonópolis/MT, portador do 

RG 2262966-1 SSP/MT e CPF 056.047.671-07, filho de Gleydson Almeida 

Vasconcelos e de Josiane Brito, residente na Avenida Rio de Janeiro, nº 

913, Bairro Jardim Tropical, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, 

como incursos na prática do crime descrito no art. 157, § 2°, II, do Código 

Penal.Passo doravante a dosar-lhes as reprimendas...Por fim, com relação 

aos demais objetos apreendidos à fl. 32 e ainda não restituídos, determino 

a intimação dos réus, para no prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem a 

propriedade, para fins de restituição, caso em que, se quedando inertes, 

desde já determino a destruição dos aludidos objetos, dada a sua provável 

inutilidade"

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, Margareth Bender 

Vitorette, digitei.

Rondonópolis, 12 de março de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 635129 Nr: 6357-93.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL VICTOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 6357-93.2015.811.0064 – Cód. 635129

Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelo réu RAFAEL VICTOR DE 

OLIVEIRA não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

estampada no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27.07.2020, às 15h30min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo 

necessário, expeça-se a devida carta precatória.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 660841 Nr: 9683-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO ROGERIO DOS SANTOS, Cpf: 

00660084171, Rg: 9843760, Filiação: Creusa da Trindade Santos e 

Boaventura dos Santos, data de nascimento: 30/01/1975, brasileiro(a), 

natural de Caceres-MT, convivente, pedreiro, Telefone 66-9956-2021. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Posto isso, e por tudo mais que do processo consta, JULGO 

PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu Marcio Rogerio dos 

Santos, brasileiro, convivente, natural de Cáceres/MT, nascido em 

30/01/1975, portador do RG 9843760 SSP/MT e CPF 006.600.841-71, filho 

de Boaventura dos Santos e de Creusa da Trindade Santos, residente na 

Rua da Felicidade, nº 149, Bairro Jardim Iguassu, nesta cidade e Comarca 

de Rondonópolis/MT, como incurso nas sanções do art. 306, “caput” e § 

1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro. (...)Sendo assim, torno definitiva a 

pena do réu Marcio Rogerio dos Santos em 06 (seis) meses de detenção e 

ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo 

legal.Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o 

regime inicial aberto ao cumprimento da reprimenda.Analisando os autos, 

verifico que o réu não é habilitado, sendo assim, considerando as 

circunstâncias judiciais acima delineadas, com esteio no art. 293 do 

Código de Trânsito Brasileiro determino proibição de se obter a permissão 

ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) 

meses.No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os 

requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da 

pena de acordo com o art. 44 do Código Penal, portanto, substituo a pena 

imposta por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da execução 

penal.DISPOSIÇÕES FINAIS.Finalizando, quanto ao direito de apelar, insta 

observar que, o réu respondeu ao processo em liberdade e, considerando 

que os requisitos da prisão preventiva encontram-se ausentes, portanto, 
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com arrimo no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, concedo ao 

réu a oportunidade de recorrer em liberdade da presente 

sentença.CONDENO o acusado ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Com relação à fiança prestada à fl. 20 e depositada à fl. 32, 

nos termos do art. 336, do CPP, determino a sua utilização para o 

pagamento das custas processuais, prestação pecuniária e multa, cuja 

providência será dada pelo Juízo da Execução Penal.Comunique-se ao 

Instituto de Identificação, informando-lhe o número do presente feito, bem 

como o número do inquérito policial, que dera origem a presente Ação 

Penal.Transitando esta sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de 

execução de pena, e, em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e 

ao Instituto de Identificação.Oficie-se no prazo de 48 (quarenta e oito 

horas) as autarquias informando-as da pena imposta, e na ocasião da 

audiência admonitória o réu deverá entregar a sua CNH a este Juízo, caso 

possuir.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se realizando e 

expedindo o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Aline Mrozinski Franco, 

digitei.

Rondonópolis, 12 de março de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680030 Nr: 11564-68.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON SANTOS MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando o acusado 

Cleverson Santos Maranhão como incurso no artigo nela mencionado, vez 

que ela preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra 

em nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele 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.: 680030 Nr: 11564-68.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON SANTOS MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 Autos 11564-68.2018.811.0064 – Cód. 680030Vistos.Defiro o 

requerimento do Ministério Público, pelo que determino a citação do 

acusado 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, podendo o juiz 

determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, 

se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 

312.” (art. 366 do CPP).Feita a citação, oficie-se a SEJUDH, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias informe se o réu encontra-se segregado em 

alguma unidade prisional do estado. (...) Sendo assim, como medida 

cautelar, tendo em mira que o réu 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. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 680030 Nr: 11564-68.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON SANTOS MARANHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAERSON CESAR DA 

ANUNCIAÇÃO - OAB:15.996/MT

 (...)A princípio, a prova da existência do crime e dos indícios de autoria 

em desfavor do réu, pode ser extraída do boletim de ocorrência nº 

2017.46828 de fls. 09/10, atestado médico de fl. 11, declarações da 

testemunha LAURA GONÇALVES JOVINO de fls. 13/14 e declarações da 

vítima JOEL DE LARA PINTO de fls. 15/16.No caso em exame, como visto, 

atende às condições necessárias à legitimação da prisão, ou seja, 

declina-se não só a presença da materialidade do delito, dos indícios de 

autoria, e de motivo listado no art. 312 do Código de Processo Penal, como 

também se ressalta, expressamente, quais fatos levariam à 

caracterização de tal hipótese, qual atitude tomada pelo réu levou o 

representante ministerial a entender necessária a segregação para a 

aplicação da lei penal.Diante disto, e com arrimo nos fundamentos acima 

expostos, decreto a prisão preventiva de CLEVERSON SANTOS 

MARANHÃO – CPF 027.911.171-13.Expeça-se o devido mandado de 

prisão, registrando a sua devida validade.Insira(m)-se o(s) mandado(s) de 

prisão, a ser(em) expedido(s), no Banco Nacional de Mandados de Prisão 

(BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT .Expeça-se e 

comunique-se o necessário.Às providências.Rondonópolis - MT, 11 de 

dezembro de 2019.João Francisco Campos de Almeida Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702072 Nr: 12919-79.2019.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA MOREIRA FONSECA - 

OAB:141636-SP

 Autos nº 12919-79.2019.811.0064 – Cód. 702072

Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha MARCOS VIEIRA DA SILVA para o dia 

03.04.2020, às 16h10.

 Intime-se a testemunha, bem como dê ciência ao Ministério Público e a 

Defesa/Defensoria Pública para que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665248 Nr: 13563-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR LIMA E SILVA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 (...) Em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo 
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necessidade para a garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida 

cautelar, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público ou ainda 

mediante representação da autoridade policial, decretar, em decisão 

motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo 

automotor, ou a proibição de sua obtenção.Parágrafo único. Da decisão 

que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o 

requerimento do Ministério Público, caberá recurso em sentido estrito, sem 

efeito suspensivo.Sendo assim, como medida cautelar, tendo em mira que 

o réu 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. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 665248 Nr: 13563-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR LIMA E SILVA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Autos nº 13563-90.2017.811.0064 – Cód. 665248Vistos.Trata-se de ação 

penal proposta em desfavor de CÉSAR LIMA E SILVA MIGUEL, denunciado 

(s) como incurso (s) nas penas do art. 155, caput, c/c art. 14, inciso II 

(tentado), cuja pena é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, 

do Código Penal e, ainda, a pena aumenta-se de um terço, se o crime é 

praticado durante o repouso noturno.A denúncia foi recebida em 

16.02.2018 (fl. 50) (...) Tem sido, porém, decretada a prisão sem ele se 

outros elementos probatórios dão à certeza da ocorrência do fato. Indícios 

suficientes de autoria significam a convicção razoável, em termos de 

probabilidade, de que o acusado tenha sido o autor da infração ou de que 

tenha dela participado” (ob. cit., p. 276) (destaquei).A princípio, a prova da 

existência do crime e dos indícios de autoria em desfavor do réu, pode ser 

extraída do boletim de ocorrência de fls. 10/11, termos de depoimento dos 

policiais militares de fls. 13/14 e 16, termo de exibição e apreensão de fl. 

15, depoimento de testemunha às fls. 18/19 e termo de entrega de fl. 

20.No caso em exame, como visto, atende às condições necessárias à 

legitimação da prisão, ou seja, declina-se não só a presença da 

materialidade do delito, dos indícios de autoria, e de motivo listado no art. 

312 do Código de Processo Penal, como também se ressalta, 

expressamente, quais fatos levariam à caracterização de tal hipótese, 

qual atitude tomada pelo réu levou o representante ministerial a entender 

necessária a segregação para a aplicação da lei penal.Diante disto, e com 

arrimo nos fundamentos acima expostos, decreto a prisão preventiva de 

CÉSAR LIMA E SILVA MIGUEL – CPF 689.621.771-53.Expeça-se o devido 

mandado de prisão, registrando a sua devida validade.Insira(m)-se o(s) 

mandado(s) de prisão, a ser(em) expedido(s), no Banco Nacional de 

Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 1.777 da CNGC/MT 

.Expeça-se e comunique-se o necessário.Às providências.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 703270 Nr: 734-72.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL NOVAIS MEDEIROS, KAROLANE 

SILVA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ilson José Galdino - OAB:MT 

- 11.554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12.105

 Destarte, INDEFERE-SE os pedidos de concessão e prisão domiciliar, bem 

como de revogação da prisão preventiva, por ainda permanecerem 

inalterados os motivos ensejadores da custódia cautelar.Por conseguinte, 

certifique-se se houve a devolução do mandado de notificação referente a 

acusada Karolane Silva de Souza, procedendo a juntada do respectivo 

documento nos autos.Com a juntada, intimem-se a defesa constituída dos 

acusados para apresentar defesa preliminar no prazo legal.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Intimem-se.Rondonópolis – MT, 12 de março de 

2.020.João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 699857 Nr: 11276-86.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER PEREIRA MEDEIROS, MANOEL DA 

SILVA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193-MT

 Assim, considerando que o denunciado está preso preventivamente há 

mais de 130 (cento e trinta) dias, sem provimento estatal, caracterizado o 

excesso de prazo .Posto isso, forte no art. 5º, ‘caput’ e inciso LXV, a 

prisão do indiciado é relaxada porquanto demasiadamente excessivo o 

prazo em que se encontra segregado do convívio social.EXPEÇA-SE 

alvará de soltura, devendo o acusado ELDER PEREIRA MEDEIROS ser 

imediatamente posto em liberdade referente a estes autos.Todavia, o 

acusado deverá permanecer preso, por força de regressão de regime nos 

autos GR/SEEU 0006328-38.2018.8.11.0064.Em arremate, registra-se que 

em consulta ao sistema POLITEC ONLINE, verificou-se que os laudos da 

substância apreendida neste autos encontravam-se disponíveis, razão 

qual determina sua juntada.Após, remetam-se os autos ao MPE para que 

se manifeste e, após, CONCLUSOS.Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 606837 Nr: 4662-12.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO FERREIRA SOUZA, NATIELBER 

MENDES DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9.279-MT, Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 .III – DispositivoPosto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão vertida na denúncia para o fim de:a)CONDENAR o acusado 

MAURO FERREIRA SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções penais do art. 33, ‘caput’ e §4º da Lei 11.343/06, SEM as 

implicações da Lei 8.072/90 (STF/HC n° 118533);b)ABSOLVER o acusado 

MAURO FERREIRA SOUZA e NATIELBER MENDES DELGADO, qualificado, 

da imputação de infração ao art. 35 da Lei 11.343/06 na forma do art. 386, 

V do CPP;c)ABSOLVER o acusado NATIELBER MENDES DELGADO, 

qualificado, também da imputação de infração ao art. 33, caput, da Lei 

11.343/06 com esteio no art. 386, VII, do CPP.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 695038 Nr: 7446-15.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Ação Penal: 7446-15.2019.811.0064 - Código: 695038.

Vistos etc.

Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 
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materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, 

analisando-se o IP, extrai-se que há prova da existência do delito 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto na CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos Arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto na CNGC.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de novembro de 2019.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 695038 Nr: 7446-15.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 695038

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fl. 41.

Com efeito, proceda-se à realização de nova diligência visando a citação 

do acusado Reginaldo Luiz de Almeida no endereço de fl. 36, tendo em 

vista sua aparente ausência momentânea.

Outrossim, em havendo necessidade, o Sr. Meirinho deverá proceder a 

citação do acusado nos termos do disposto no Artigo 362 do Código de 

Processo Penal.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 30 de janeiro de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 701802 Nr: 12726-64.2019.811.0064

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AME, ASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BARBOSA AJALA - 

OAB:26.847/O MT, Luciana Castrequini Ternero - OAB:OAB/MT 8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12726-64.2019.811.0064 (Código 701802)

I –

Compulsando os autos, verifica-se que houve um acordo parcial entre as 

partes, sendo que os litigantes pleitearam a homologação da avença 

entabulada, conforme nota-se às fls. 52/58.

Por conseguinte, infere-se contestação instruída por documentos (fls. 

59/73).

Em seguida, observa-se que a parte requerente postulou pela alteração da 

conta bancária para recebimento de valores alimentícios e que seja 

expedido ofício à empregadora do requerido (fl. 74).

 Outrossim, o Ministério Público opinou pela intimação das partes, para 

manifestarem acerca dos questionamentos descritos na conta ministerial 

de fl. 77/77vº.

 II –

O pedido merece acolhimento.

Portanto, defiro na integra o petitório da parte requerente de fl. 74.

Ademais, determino a intimação das partes e seus advogados, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem acerca dos 

questionamentos elencados pelo Ministério Público no parecer de fl. 

77/77vº.

 Por fim, decorrido o período ora concedido para manifestação, com ou 

sem a juntada dos petitórios pertinentes, o que deverá ser certificado, 

dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação (Artigo 

178, II, do Código de Processo Civil).

 Em seguida, conclusos para as providências cabíveis.

Às providências.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis – MT, 11 de março de 2.020.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito em Substituição Legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 693458 Nr: 5959-10.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON WILLIAM LEITE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 Intimação do advogado do réu para, no prazo legal, apresentar a 

Resposta à Acusação.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 843983 Nr: 9692-75.2016.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GONÇALVES DA SILVA, J. L. K. DOS 

SANTOS - ME, D. C. DE ALMEIDA PASSARELLO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INIS MOREIRA DAMASCENO - 

OAB:OAB-GO-10.863

 Vistos etc.

 Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de maio de 

2020, às 15h00.

Intime os acusados J L K dos Santos e João Gonçalves da Silva, na forma 

da lei.

 Cite-se e intime-se a denunciada D C de Almeida Passarello, no endereço 

do sócio Claudio Omar Passarello, na Rua João Santana da Silva, nº 1.378, 

centro, Itapuã do Oeste-RO, alternativamente na Av. Jorge Teixeira nº 935, 

centro, Seringueiras-RO.

 Requisitem-se as testemunhas arroladas pela acusação, PRF Audynei (fls 

07/08) e Claudio Alves da Cruz, Agente de Fiscalização do INDEA/MT (fl. 

25/39).

Intime a testemunha Schiavon (fls. 07/08), na forma da lei.

Notifique o representante do Ministério Público e Defensoria Pública, na 

forma da lei.

 Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 859401 Nr: 3023-69.2017.811.0003

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO SIMOES DANTAS, MJ COMERCIO 
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VAREJISTA DE MADEIRA LTDA, JABOQUE TRANSPORTES E LOCAÇÕES 

DE VEICULOS, PASCOAL BATISTA REIS, A.TREVISAN MADEIRAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILLO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9866/MT

 determino a exclusão da empresa JABOQUE TRANSPORTES E 

LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, do polo passivo deste feito, com a baixa e 

anotações necessárias, vez que a indiciada não é responsável pela 

venda ou transporte do produto florestal, não havendo, delito na 

configuração culposa do ilícito ambiental investigado. Defiro a inclusão no 

polo passivo da empresa LUCIANA P. DA SILVA E CIA LTDA, e determino 

a expedição de carta precatória para realização da audiência preliminar 

em favor da indiciada, a fim de ser-lhe oferecida a proposta de 

composição civil dos danos ambientais, conforme proposta ofertada pelo 

Ministério Público à fl. 26

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005119-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

 

Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento de Mandado de Citação e Intimação, 

observando que a guia deverá ser recolhido em favor da Comarca de 

Brasnorte/MT, devendo a referida importância ser paga na forma disposta 

no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será 

acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica 

autorizada a emissão de uma única guia para a realização de diversas 

diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que 

referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor 

da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004663-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMAR REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

JOSE CARLOS GULI DOS RAMOS (EXECUTADO)

CRISTINA HIROMI SUENAGA DOS RAMOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1004663-54.2017.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

85.729,76; Tipo: Cível. Parte Autora: BANCO BRADESCO Parte Ré: SOMAR 

REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME e outros (2) 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS CERTIFICO, para os efeitos de direito, e 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, foi remetido para publicação via DJE, expediente com a finalidade 

de proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) advogado(a/s) que patrocina(m) o(a,s) 

POLO ATIVO para que manifeste sobre o(a/s) correspondências 

devolvidas e juntada nos ID(s). nº 30239703 e 30240073, 30263171, no 

prazo legal. Sinop/MT, 13 de março de 2020. Assinado Digitalmente LÍVIA 

FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014596-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DAVID DO AMARAL (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014596-80.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 28 de abril de 2020, às 

14:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Ofício Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011911-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RODRIGUES DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011911-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MILTON 

RODRIGUES DOURADO REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE 

CONDOMINIOS EIRELI - ME Vistos em correição. Em razão do expressivo 

número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único 

advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou na 

sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em parte, 

que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas uma 

audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em média, 

para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O que 

faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou 
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mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 15:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002448-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Ricardo Gigliotti (Espólio) (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR JUNIOR CARNEVALLE OAB - PR29005 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR GIGLIOTTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002448-03.2020.8.11.0015. ESPÓLIO: RICARDO 

GIGLIOTTI (ESPÓLIO) REQUERIDO: CLAUDEMIR GIGLIOTTI 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 Família e Sucessões desta comarca. Deste modo, não 

sendo este o juízo competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à 

referida vara especializada, o declínio para presidir e julgar a causa é uma 

imposição legal. Isto posto, DECLINO a competência em prol da Vara 

Especializada da Família e Sucessões 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, 13 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011911-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON RODRIGUES DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CCS ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011911-37.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MILTON 

RODRIGUES DOURADO REQUERIDO: CCS ADMINISTRADORA DE 

CONDOMINIOS EIRELI - ME Vistos em correição. Em razão do expressivo 

número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único 

advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou na 

sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em parte, 

que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas uma 

audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em média, 

para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O que 

faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou 

mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 15:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000092-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MORETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000092-35.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ADAO 

MORETTO REU: BANCO BRADESCO Vistos em correição. Em razão do 

expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 05 de maio de 2020, às 16:15 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 10 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005112-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS REIS MORAIS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

advogado da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da devolução da correspondência de ID 30286956.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004398-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI OAB - SP256755 

(ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR ROBERTO PINTO (REU)

WANDER LIMPEZAS URBANAS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004398-18.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: LUCIMAR ROBERTO PINTO, WANDER 

LIMPEZAS URBANAS E CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos em correição. 

Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 

15:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010190-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1010190-16.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

12.559,72; Tipo: Cível.; PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Parte Autora: 

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS Parte Ré: BANCO CETELEM S.A. 

CERTIDÃO Certifico, para os efeitos de direitos e, nos termos do § 4º do 

Art. 203 do Código de Processo Civil/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, foi remetido para publicação via DJE, este expediente, com a 

finalidade proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) Advogado(a/s) que patrocina(m) 

a(s) PARTES para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar(em) as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado; ainda, e, na mesma 

oportunidade, manifestem se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação. Sinop/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) LIVIA 

FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria SEDE 

DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010190-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1010190-16.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

12.559,72; Tipo: Cível.; PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Parte Autora: 

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS Parte Ré: BANCO CETELEM S.A. 

CERTIDÃO Certifico, para os efeitos de direitos e, nos termos do § 4º do 

Art. 203 do Código de Processo Civil/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, foi remetido para publicação via DJE, este expediente, com a 

finalidade proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) Advogado(a/s) que patrocina(m) 

a(s) PARTES para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar(em) as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado; ainda, e, na mesma 

oportunidade, manifestem se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação. Sinop/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) LIVIA 

FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria SEDE 

DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012396-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARRARO OAB - GO11818 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1012396-37.2018.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

4.437,94; Tipo: Cível. Parte Autora: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Parte Ré: MARIA APARECIDA DA SILVA 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS CERTIFICO, para os efeitos de direito, e 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, foi remetido para publicação via DJE, expediente com a finalidade 

de proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) Advogado(a/s) que patrocina(m) o(a,s) 

POLO ATIVO desta ação para que, querendo, e dentro do prazo do prazo 

legal, manifestar(em)-se sobre o(a/s) Certidão do(a,s) Oficial de Justiça, 

que se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s). n º 29223843, SOB PENA DE 

PRECLUSÃO. Sinop/MT, 13 de março de 2020. Assinado Digitalmente LIVIA 

FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005921-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANTUNES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACSON MARCELO NERVO OAB - MT12.883 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA REIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Certifico que, é TEMPESTIVA a Contestação de ID 

28096536 apresentada nos autos . Nos termos da legislação vigente e do 

provimento 56/2007-CGJ, Intimo a parte autora para no prazo de 15 

(quinze ) dias, apresentar Impugnação à Contestação. SINOP, 20 de 

janeiro de 2020 EDIVALDO UBALDO MARTINS DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 TELEFONE: (66) 35203800

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009255-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

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

ALANA DE SOUSA OLIVEIRA GAMARRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1009255-44.2017.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

19.442,47; Tipo: Cível. Parte Autora: OMNI FINANCEIRA S/A Parte Ré: 

ALANA DE SOUSA OLIVEIRA GAMARRA IMPULSIONAMENTO DOS 

AUTOS CERTIFICO, para os efeitos de direito, e nos termos do § 4º do Art. 

203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, foi remetido para 

publicação via DJE, expediente com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO 

do(a/s) Advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que, 

querendo e dentro do prazo legal, manifestar acerca do(a/s) Certidão 

Negativa que se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s). nº 27559619, SOB 

PENA DE PRECLUSÃO, Sinop/MT, 13 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011735-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO 

GROSSO - SICOOB NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DE OLIVEIRA COSTA (EXECUTADO)

EMERSON DE OLIVEIRA COSTA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1011735-24.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

54.165,38; Tipo: Cível. Parte Autora: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE Parte Ré: 

EMERSON DE OLIVEIRA COSTA - ME e outros IMPULSIONAMENTO DOS 

AUTOS CERTIFICO, para os efeitos de direito, e nos termos do § 4º do Art. 

203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, foi remetido para 

publicação via DJE, expediente com a finlidade de proceder a INTIMAÇÃO 

do(a/s) Advogado(a/s) que patrocina(m) o(a,s) POLO ATIVO para que, 

querendo e dentro do prazo legal, manifestar(em)-se acerca do(a/s) 

Certidão Negativa que se encontra(m) nestes autos no(s) ID(s). nº 

29225770, SOBRE PENA DE PRECLUSÃO Sinop/MT, 13 de março de 2020. 

Assinado Digitalmente LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA 

Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001934-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ANTONIOLLI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1001934-84.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

140.298,31; Tipo: Cível. Parte Autora: BANCO DO BRASIL SA Parte Ré: 

EMERSON ANTONIOLLI IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS CERTIFICO, para 

os efeitos de direito, e nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do 

inciso VI, do Art. 482 da CNGC, foi remetido para publicação via DJE, 

expediente com a finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) 

Advogado(a/s) que patrocina(m) o(a,s) POLO ATIVO para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado de 

citação/intimação, devendo referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais 

de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência 

será acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - 

Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências. Sinop/MT, 

13 de março de 2020. Assinado Digitalmente LIVIA FURQUIM RODRIGUES 

QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011244-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO BAGGIO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO(A))

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO(A))

FERNANDA GAVIOLI FACHINI OAB - MT0011032A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1011244-51.2018.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

51.941,64; Tipo: Cível. Parte Autora: AGRO BAGGIO MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA Parte Ré: VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. 

IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS CERTIFICO, para os efeitos de direito, e 

nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, foi remetido para publicação via DJE, expediente com a finlidade de 

proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) Advogado(a/s) que patrocina(m) o(a,s) 

POLO ATIVO para que, querendo e dentro do prazo legal, manifestar(em)

-se acerca do(a/s) Certidão Negativa que se encontra(m) nestes autos 

no(s) ID(s). nº 29225750, SOB PENA DE PRECLUSÃO Sinop/MT, 13 de 

março de 2020. Assinado Digitalmente LIVIA FURQUIM RODRIGUES 

QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000225-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO ODONTOLOGICO SINOP LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1000225-14.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

29.000,00; Tipo: Cível.; PETIÇÃO CÍVEL (241) Parte Autora: JOSE 

MARQUES DE OLIVEIRA Parte Ré: CENTRO ODONTOLOGICO SINOP LTDA 

CERTIDÃO Certifico, para os efeitos de direitos e, nos termos do § 4º do 

Art. 203 do Código de Processo Civil/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, foi remetido para publicação via DJE, este expediente, com a 

finalidade proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) Advogado(a/s) que patrocina(m) 

a(s) PARTES para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar(em) as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado; ainda, e, na mesma 

oportunidade, manifestem se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação. Sinop/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) LIVIA 
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FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria SEDE 

DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000225-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO ODONTOLOGICO SINOP LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR OAB - MT9061/B (ADVOGADO(A))

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT8182-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1000225-14.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

29.000,00; Tipo: Cível.; PETIÇÃO CÍVEL (241) Parte Autora: JOSE 

MARQUES DE OLIVEIRA Parte Ré: CENTRO ODONTOLOGICO SINOP LTDA 

CERTIDÃO Certifico, para os efeitos de direitos e, nos termos do § 4º do 

Art. 203 do Código de Processo Civil/15 e do inciso VI, do Art. 482 da 

CNGC, foi remetido para publicação via DJE, este expediente, com a 

finalidade proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) Advogado(a/s) que patrocina(m) 

a(s) PARTES para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificar(em) as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou preclusão 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado; ainda, e, na mesma 

oportunidade, manifestem se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação. Sinop/MT, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) LIVIA 

FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria SEDE 

DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000126-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMAX CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1000126-10.2020.8.11.0015; Valor da causa: 0,00; 

Tipo: Cível. Parte Autora: KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

- EPP Parte Ré: ROMAX CONSTRUCOES LTDA - ME IMPULSIONAMENTO 

DOS AUTOS CERTIFICO, para os efeitos de direito, e nos termos do § 4º 

do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, foi remetido 

para publicação via DJE, este expediente com a finalidade de proceder 

INTIMAÇÃO do(a/s) advogado(a/s) que patrocina o(a,s) POLO ATIVO para 

que, prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado 

Citação/Intimação, devendo referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos Oficiais 

de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência 

será acrescida a importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - 

Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências. Sinop/MT, 

13 de março de 2020. Assinado Digitalmente LIVIA FURQUIM RODRIGUES 

QUEIROZ DE SOUZA Gestora de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011099-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURYDES CENI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DIAS FERREIRA OAB - MT0009073A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DOMINGOS BAU (EXECUTADO)

ZELANIR RAMME (EXECUTADO)

EDEGAR ANDRE CELLA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELLE GONCALVES PEREIRA OAB - MT21905/O (ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011099-58.2019.8.11.0015. EXEQUENTE: EURYDES 

CENI EXECUTADO: CARLOS DOMINGOS BAU, ZELANIR RAMME, EDEGAR 

ANDRE CELLA Vistos em correição. Execução de título extrajudicial aviado 

por Eurydes Ceni, em face de Edegar Andre Cella, Carlos Domingos Baú e 

Zelanir Ramme Baú, todos qualificados. Entre um ato e outro, noticiaram as 

partes composição amigável, requerendo a sua homologação e a 

consequente suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo 

entabulado, nos termos do art. 922 do CPC, consoante petição de ID. 

27670988. É o relatório. Decido. As partes entabularam acordo, sendo 

elas capazes, objeto lícito, possível, e determinado, e empregada forma 

não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento, preenchidos todos os requisitos de existência e 

validade do negócio jurídico, não há óbice para a homologação postulada. 

Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento 

hábil, a composição entabulada entre as partes, deve ser homologada, a 

teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. 

É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado 

o seguinte julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Isto posto, equacionada a lide de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo travado entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, 

a teor do art. 922 do CPC, sobresto o andamento do processo pelo prazo 

de cumprimento do acordo. Decorrido o prazo da suspensão, o que 

deverá ser certificado, pronuncie-se a parte exequente em 05 dias, 

independentemente de nova intimação, desde logo cientificada de que sua 

inércia será interpretada como quitação total da quantia acordada e 

consequentemente extinto o processo, nos termos dos arts. 924, inciso II, 

e 925 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 12 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015420-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015420-39.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MIGUEL JOSE 

FERREIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. Ante o 

desinteresse da parte requerida na audiência prévia para tentativa de 

conciliação e considerando o que dispõe o art. 334, § 4°, inciso I, do CPC, 

cancelo a solenidade ora aprazada para o dia 24/08/2020. Ademais, diante 

da apresentação precipitada da contestação, intime-se a parte requerente 

para, querendo, impugná-la, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Cumpra-se 

Sinop - MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001900-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA JULIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001900-75.2020.8.11.0015. AUTOR(A): GERALDA 

JULIA DE OLIVEIRA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos em correição. 

Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 

14:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013905-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

A. F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR DOS SANTOS BORGES OAB - MT16648/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013905-66.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIMAR 

FERREIRA DA SILVA, A. F. D. S. REU: CENTRAL NACIONAL UNIMED - 

COOPERATIVA CENTRAL Vistos em correição. Em razão do expressivo 

número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único 

advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou na 

sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em parte, 

que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas uma 

audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em média, 

para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O que 

faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou 

mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 15:00 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000376-43.2020.8.11.0015

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000376-43.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LAURITA 

ALVES DA CRUZ REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 

14:45 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000422-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO DA CONCEICAO (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000422-32.2020.8.11.0015. AUTOR(A): RAMIRO DA 

CONCEICAO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 

15:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000562-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000562-66.2020.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCA 

MARCELINA DOS REIS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos em correição. Em razão do expressivo número de ações 

distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado versando 

em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de 

audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da 

conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um 

dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição 

em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 16:15 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000592-04.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZAURA PADILHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000592-04.2020.8.11.0015. AUTOR(A): IZAURA 

PADILHA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. Em razão 

do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 16:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-74.2020.8.11.0015

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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000458-74.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DE 

SOUZA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 

15:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000590-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA PIRES DE SOUZA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000590-34.2020.8.11.0015. AUTOR(A): AUGUSTA 

PIRES DE SOUZA REU: BANCO BRADESCO Vistos em correição. Em razão 

do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 16:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000511-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES MARIA DILL MASSOLLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000511-55.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LURDES MARIA 

DILL MASSOLLA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos em correição. Em razão 

do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 15:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000532-31.2020.8.11.0015

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:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000532-31.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ORLENA BISPO 

DA SILVA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos 

em correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 

16:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010926-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010926-34.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARINALVA 

PEREIRA COSTA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos em correição. Em razão 

do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 06 de maio de 2020, às 16:15 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 
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decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010128-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILEIDE MESSIAS ALVES DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010128-73.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARCILEIDE 

MESSIAS ALVES DOS ANJOS REU: BANCO PAN Vistos em correição. Em 

razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 06 de maio de 2020, às 

16:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015439-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALENCAR DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015439-45.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA JOSE 

ALENCAR DA COSTA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

em correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 06 de maio de 2020, às 

16:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011983-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BATISTA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR NEVES CARVALHO OAB - MT0014432A (ADVOGADO(A))

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SUELEN ALVES DA GAMA (REU)

CICERO ALVES DA GAMA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011983-87.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VANESSA 

BATISTA GOMES REU: AMANDA SUELEN ALVES DA GAMA, CICERO 

ALVES DA GAMA Vistos em correição. Em razão do expressivo número 

de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado 

versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da 

pauta de audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as 

regras da conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por 

hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma 

distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 13:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015415-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015415-17.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MIGUEL JOSE 

FERREIRA REU: BANCO PAN Vistos em correição. Em razão do 

expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 
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conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 06 de maio de 2020, às 16:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015460-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015460-21.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ROSANGELA 

DE LIMA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 

13:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011935-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011935-31.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VILMA 

APARECIDA DE ASSIS MARIANO REU: BANCO SAFRA S-A Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 

13:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005112-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO DOS REIS MORAIS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005112-41.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARCOS 

SILVA OLIVEIRA REU: GILBERTO DOS REIS MORAIS Vistos em correição. 

Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 

15:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010951-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo: 1010951-47.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARINALVA 

PEREIRA COSTA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos 

em correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 

14:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000995-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOMOLAS AUTO PECAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA STRAPAZZON (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000995-07.2019.8.11.0015. AUTOR(A): RODOMOLAS 

AUTO PECAS LTDA - EPP REU: ADRIANA STRAPAZZON Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 

14:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015626-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO DE SOUSA MIRANDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015626-53.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA REU: FRANCINALDO DE SOUSA MIRANDA Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 

14:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000997-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOMOLAS AUTO PECAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS MORIM - TRANSPORTES - ME (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000997-74.2019.8.11.0015. AUTOR(A): RODOMOLAS 

AUTO PECAS LTDA - EPP REU: ANTONIO MARCOS MORIM - 

TRANSPORTES - ME Vistos em correição. Em razão do expressivo número 

de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado 

versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da 

pauta de audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as 

regras da conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por 

hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma 

distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 14:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004398-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI OAB - SP0130291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LUCIMAR ROBERTO PINTO (REU)

WANDER LIMPEZAS URBANAS E CONSTRUCAO LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1004398-18.2018.8.11.0015. AUTOR(A): ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. REU: LUCIMAR ROBERTO PINTO, WANDER 

LIMPEZAS URBANAS E CONSTRUCAO LTDA - ME Vistos em correição. 

Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 

15:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006136-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BONFADA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS OAB - MT0016935A 

(ADVOGADO(A))

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA EVANGELISTA ROCHA 03722165105 (REU)

VANESSA EVANGELISTA ROCHA (REU)

RESTAURANTE E CHURRASCARIA PAMPAS GRILL EIRELI (REU)

ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006136-07.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ADRIANO 

BONFADA REU: VANESSA EVANGELISTA ROCHA 03722165105, 

ANDERSON PIOVESAN TEIXEIRA, VANESSA EVANGELISTA ROCHA, 

RESTAURANTE E CHURRASCARIA PAMPAS GRILL EIRELI Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 

16:00 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006399-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006399-39.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SUL AMERICA 

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em correição. Em razão do 

expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 15:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000279-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000279-43.2020.8.11.0015. AUTOR(A): MARINALVA 

PEREIRA COSTA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos em correição. Em 

razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 
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juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 

16:30 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007324-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSN ALBINO SIEBRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO(A))

ABNER HUGO APARECIDO LOPES OAB - MT26370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COBRASA PROMOCOES DE VENDAS LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007324-35.2019.8.11.0015. AUTOR(A): EDSN ALBINO 

SIEBRE REU: COBRASA PROMOCOES DE VENDAS LTDA Vistos em 

correição. Em razão do expressivo número de ações distruibuídas, 

sobretudo patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre 

o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências 

realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação 

e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um dia por 

semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno 

de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os 

prazos das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada 

a pauta de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 

16:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Por fim, sobre o pleito de citação da filial da empresa (ID 29731552), 

intime-se o requerente para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos 

documentos que comprovem que elas de fato pertencem ao mesmo grupo 

econômico. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001967-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001967-40.2020.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIA DE 

FATIMA PEREIRA REU: BANCO BRADESCO Vistos em correição. Em razão 

do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 14:15 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 12 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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. Em razão do expressivo número de 

ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado 

versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da 

pauta de audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as 

regras da conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por 

hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma 

distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 13:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000290-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000290-72.2020.8.11.0015. AUTOR(A): VILMA 

APARECIDA DE ASSIS MARIANO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos em correição. Em razão do expressivo número de ações 

distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado versando 

em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da pauta de 

audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as regras da 

conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por hora, um 

dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma distribuição 

em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 12 de maio de 2020, às 16:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000298-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

DAIANE CANAVERDE STROGULSKI OAB - MT22392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAMYLLA ALMEIDA MIRANDA (REU)

TAIZE DA SILVA BATISTA BRANDAO DE CARVALHO (REU)

RODRIGO SILVA GUIMARAES (REU)

RAFAEL BRANDAO DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo:  1000298-49.2020.8.11.0015.  AUTOR(A) : 

COLONIZADORA SINOP S A REU: RAFAEL BRANDAO DE CARVALHO, 

TAIZE DA SILVA BATISTA BRANDAO DE CARVALHO, RODRIGO SILVA 

GUIMARAES, KAMYLLA ALMEIDA MIRANDA Vistos em correição. Em 

razão do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo 

patrocinadas por um único advogado versando em regra sobre o mesmo 

tema, que culminou na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por 

conciliadores, em parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, 

realizam apenas uma audiência por hora, um dia por semana (24 

audiências mensais, em média, para uma distribuição em torno de 100 

ações no mesmo período). O que faz ampliar indefinidamente os prazos 

das audiências de conciliação ou mediação. Deve ser readequada a pauta 

de audiências, sob pena de produzir injustiça pela morosidade em 

decorrência do assoberbo de ações. Isso até se resolva pela 

administração superior o aumento dos conciliadores, conforme pleito deste 

juízo em trâmite sob CIA n.° 0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, 

nem eficiente, muito menos ágil, constar na pauta de audiências datas já 

protraídas para abril do ano vindouro. Conjuntura que contraria, dentre 

outros, os princípios de celeridade, cooperação, razoável duração do 

processo e efetividade da prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 

6.° do CPC. Destarte, antecipo a audiência de conciliação ou mediação 

marcada, prevista no art. 334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 

13:15 horas, a ser conduzida por este subscritor. Cancele a audiência 

anteriormente aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações 

contidas na decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 12 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. Em razão do expressivo número de 

ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por um único advogado 

versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou na sobrecarga da 

pauta de audiências realizadas por conciliadores, em parte, que, sob as 

regras da conciliação e da mediação, realizam apenas uma audiência por 

hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em média, para uma 

distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O que faz ampliar 

indefinidamente os prazos das audiências de conciliação ou mediação. 

Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de produzir 

injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de ações. Isso até 

se resolva pela administração superior o aumento dos conciliadores, 

conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 13:45 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 

decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002113-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002113-81.2020.8.11.0015. AUTOR(A): ARNALDO 

FERREIRA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. Em razão 

do expressivo número de ações distruibuídas, sobretudo patrocinadas por 

um único advogado versando em regra sobre o mesmo tema, que culminou 

na sobrecarga da pauta de audiências realizadas por conciliadores, em 

parte, que, sob as regras da conciliação e da mediação, realizam apenas 

uma audiência por hora, um dia por semana (24 audiências mensais, em 

média, para uma distribuição em torno de 100 ações no mesmo período). O 

que faz ampliar indefinidamente os prazos das audiências de conciliação 

ou mediação. Deve ser readequada a pauta de audiências, sob pena de 

produzir injustiça pela morosidade em decorrência do assoberbo de 

ações. Isso até se resolva pela administração superior o aumento dos 

conciliadores, conforme pleito deste juízo em trâmite sob CIA n.° 

0005630-59.2020.8.11.0000. Não soa justo, nem eficiente, muito menos 

ágil, constar na pauta de audiências datas já protraídas para abril do ano 

vindouro. Conjuntura que contraria, dentre outros, os princípios de 

celeridade, cooperação, razoável duração do processo e efetividade da 

prestação jurisdicional previstos nos arts. 3.° a 6.° do CPC. Destarte, 

antecipo a audiência de conciliação ou mediação marcada, prevista no art. 

334 do CPC, para o dia 13 de maio de 2020, às 14:30 horas, a ser 

conduzida por este subscritor. Cancele a audiência anteriormente 

aprazada. No mais, devem ser cumpridas as determinações contidas na 
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decisão inaugural, de modo a viabilizar a solenidade sobredita. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop-MT, 12 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013574-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA ZAMPIERON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA FERRACA OAB - MT27176/O-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SALDELA BISCARO OAB - MT11276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013574-84.2019.8.11.0015. AUTOR(A): GIOVANA 

ZAMPIERON REU: M C K EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos 

em correição. Pretensão resolutória de contrato de compra e venda de 

imóvel urbano, c/c restituição de quantia paga, com pedido de tutela 

provisória de urgência, aviada por Giovana Zampieron, em face de MCK 

Empreendimentos Imobiliários LTDA. – ME., ambas qualificadas. Narrado 

ter adquirido da requerida, em 01/12/2014, por meio de contrato de 

compromisso de compra e venda, de um imóvel urbano, localizado no 

Condomínio Moriá, Lote n.º 20, Quadra A, com área de 164,39m², no valor 

de R$ 64.940,00. Deu uma entrada de R$ 5.900,00, em espécie, e o 

restante seria liquidado em 120 parcelas mensais de R$ 492,00 cada, 

anualmente atualizadas. Sustentado ter quitado 60 parcelas do acordado. 

Entretanto, quando foi dar entrada na documentação para iniciar a 

construção da sua residência, tomou conhecimento de que o 

empreendimento comercializado pela parte requerida está irregular na 

Prefeitura Municipal local e também no CRI, a inviabilizar a transferência 

para o seu nome, impedindo, inclusive, qualquer tipo de construção sobre 

o bem. Afirmado que deixou de adimplir as parcelas, as quais eram 

quitadas regularmente, notificando a requerida acerca das irregularidades 

apontadas, bem como da pretensa resolução do contrato em questão. 

Tentada a resilição na via administrativa, não foi possível. Por fim, pugnada 

tutela de urgência em caráter antecedente para a imediata suspensão dos 

pagamentos das parcelas vincendas. É o relatório. Decido a pretensão de 

tutela provisória de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela de mérito 

é cabível desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é 

a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 

Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery 

(In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, 

ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, 

distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. 

A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, 

segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito 

para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que 

era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer 

medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) 

Também é preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução”. Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a 

existência destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito 

in limine. Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se 

revela possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade a audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Nesse passo, de acordo com a 

documentação coligida, soam críveis as alegações da parte autora, com 

aparente probabilidade de sagrar-se vencedora ao final da demanda, pelo 

menos em parte, tendo em vista a existência de cláusula resolutória, além 

de estar implícita no ordenamento jurídico, a chamada cláusula resolutória 

tácita (CC, art. 474). Demonstrado ter adquirido da segunda requerida, por 

meio do contrato de compra e venda, o imóvel localizado no Condomínio 

Moriá, Lote n.º 20, Quadra A, com área de 164,39m², no valor de R$ 

64.940,00, do qual pretende abrir mão, pelas razões alegadas. Se o 

negócio não é feito com cláusula de irretratabilidade, o que parece ser a 

hipótese, até pela existência de cláusula resolutória expressa, que nunca 

poderá ter mão única, então a dissolução contratual é aparentemente 

possível. Ninguém é obrigado a permanecer vinculado a uma relação 

jurídica negocial. Em regra tem a faculdade de “desmanchar” o negócio. 

Claro que, nessa hipótese, arcando com os ônus decorrentes, desde que 

condizentes com a Lei e razoáveis contratualmente. E nesse ponto reside 

a ventilada resistência, com a alegação de que a demandada sequer se 

pronunciou acerca do interesse em rescindir o contrato. Se são ou não, é 

questão de mérito. Importa que o autor já pagou 60 parcelas, a prenunciar 

que possivelmente está garantido o ressarcimento dos encargos 

decorrentes da resolução unilateral, ainda que judicial, autorizando a 

suspensão da continuidade dos pagamentos e qualquer cobrança 

respectiva, inclusive a não sujeição de seu nome, por esta pendência, nos 

órgãos de proteção ao crédito, já noticiada a pretensão de extinguir a 

relação jurídica material. Como importantes cláusulas gerais, aplicáveis a 

todas as avenças, em princípio, estipulam os arts. 421 e 422 do Código 

Civil que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 

função social do contrato”; sendo que “os contratantes são obrigados a 

guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 

princípios de probidade e boa-fé”. Probidade e boa-fé objetiva estas que 

se estendem ao distrato, vez que este se faz pela mesma forma exigida 

para o contrato, a teor do art. 472 do Código Civil. Isso implica que, a priori, 

a renitência de um dos contratantes não pode ser desarrazoada nem 

desproporcional, inclusive quanto a eventual inadimplemento ou mesmo 

intuito meramente de distrato, conforme autoriza os arts. 474 e 475 do 

citado Digesto Substantivo Civil. Probabilidade do direito demonstrada. Pelo 

menos em relação aos pontos acima apontados para obter a tutela de 

urgência, que não tem razão de ser atinente à resolução contratual 

propriamente dita. Injustificável o seu reconhecimento de chofre, que 

aparentemente, ao menos nada restou demonstrado nesse sentido, não 

tem razão de ser nesta sede antecipatória da tutela de urgência. Por outro 

lado, o perigo de dano à parte autora é intuitivo. Não se descura que 

estranhamente, acionadas, as requeridas não se posicionaram, de modo a 

informar inclusive o interesse processual. Talvez pudesse ser evitado o 

processo se não se revelassem tão indiferentes à manifestação expressa 

do contratante consumidor. Além do mais, o provimento a ser adiantado, 

provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. Não há 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, de acordo com o art. 

300, § 3º, do CPC. Basta a revogação da decisão, deixando margem para 

a parte interessada adotar as medidas contratuais e legais que entender 

factíveis, como a cobrança, o protesto ou a inserção do nome da parte 

autora nos cadastros restritivos de créditos. Desde que producente a 

antítese a ser alinhavada oportunamente, a fazer ruir a tese até o 

momento razoavelmente soberba. 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. Isto posto, hei por bem deferir o pedido de 

tutela provisória de urgência, de modo a determinar a suspensão das 

cobranças das parcelas contratuais vertidas no instrumento em 

discussão, sendo as de nº 62 a 120. Desse modo, seguindo-se o rito 

processual, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 13 de julho de 

2020, às 16:00 horas, a ser conduzida pela conciliadora credenciada pelo 

CEJUSC. Cite-se a parte requerida com pelo menos 20 dias de 

antecedência, intimando-a ainda a comparecer à solenidade acima 

marcada. Assim como intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas se pronunciarem em tempo pela 

não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 334, caput e 

seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 13 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1014642-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS BAU (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURYDES CENI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014642-69.2019.8.11.0015. EMBARGANTE: CARLOS 

DOMINGOS BAU EMBARGADO: EURYDES CENI Vistos em correição. 

Embargos à execução apresentado por Carlos Domingues Baú e Zelanir 

Ramme Baú em face de Eurydes Ceni, todos qualificados. Decisão de Id. 

21245208 determinando fosse intimada a parte embargante para, instruir a 

ação com as cópias processuais que entendessem relevantes, juntar 

instrumento procuratório em nome de Zelanir Ramme Baú, bem como 

comprovar a hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento da 

inicial. Em petição de Id. 27626757, a parte autora requereu o 

cancelamento da distribuição do feito. É o relatório. Fundamento e decido. 

A própria autora expressamente postulou o cancelamento da distribuição, 

significando a extinção do processo como desdobramento natural, 

nitidamente não atendendo a determinação expendida e ainda requerendo 

sua consequência. A parte autora deveria proceder com o recolhimento 

das custas e despesas processuais no prazo de 15 dias, bem como juntar 

as cópias processuais que entendesse relevantes e instrumento 

procuratório em nome de Zelanir Ramme Baú, já cientificada do risco de 

extinção do processo se assim não fosse cumprido. Tanto que pleiteou 

pelo cancelamento da distribuição do processo, explicitamente 

curvando-se à consequência legal da ausência de preparo. Calha 

acentuar inclusive, que a pretensão de cancelamento do feito se dá em 

virtude de acordo realizado entre as partes nos autos principais 

associados de nº 1011099-58.2019.811.0015, onde a parte concordou em 

desistir desta ação. Entretanto incabível a homologação de desistência, já 

que sequer a parte atendeu a ordem exarada, a prevalecer o 

cancelamento do feito em virtude da inépcia da inicial. Diante disso, se a 

parte não se dignou a atender o comando exarado, o consectário lógico é 

o cancelamento da distribuição e o consequente indeferimento da inicial, a 

teor dos arts. 290, 330, inciso IV, c/c 485, incisos I e IV, do CPC. Portanto 

o cancelamento da distribuição e a consequente extinção da ação é 

medida de rigor. Nesse sentido, o escólio dos insignes Nelson Nery Junior 

e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo Civil Comentado e 

Legislação Extravagante”, Ed. RT, 10.º edição, verbete 3, dos comentários 

ao art. 290 do CPC, p. 495, do seguinte teor: “Cancelamento da 

distribuição. O ato judicial que determina o cancelamento da distribuição 

equivale ao indeferimento da petição inicial, configurando-se como 

sentença (CPC 203 § 1.º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 

1009). Quando se tratar de cancelamento de distribuição, por exemplo, de 

outra ação conexa processada em simultaneus processus com ação 

principal (v. g., reconvenção), o processo não termina e o ato tem 

natureza de decisão interlocutória (CPC 203 § 2.º), desfiando o recurso de 

agravo (CPC 1015)”. Esta medida, no caso em tela, é impositiva, embora 

oportunizado sanar o defeito, o que não aconteceu, sem solução de 

continuidade, posto que não se constituiu processo propriamente dito, 

tanto que inviabilizado o seu seguimento. Defeito ou irregularidade que 

impossibilita o julgamento de mérito, não superado pela desídia da parte 

requerente, afrontando o art. 321 do CPC. Preconiza o parágrafo único 

deste dispositivo legal que “se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. Estabelece o art. 330, inciso IV, do CPC que a 

petição inicial será indeferida quando não forem atendidas as prescrições 

do art. 321 do mesmo digesto adjetivo. Destarte, não atendida a 

determinação, insuperável o defeito não consertado, o que torna 

impossível a análise do mérito. Isto posto, indefiro a petição inicial e 

determino o cancelamento da distribuição, para julgar o processo sem 

resolução de mérito, nos termos dos arts. 290, 330, inciso IV, e 485, 

incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e 

despesas judiciais, nem honorários advocatícios, estes pela inexistência 

de contenciosidade. Interposto recurso de apelação, independentemente 

de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos 

dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – MT, 12 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010653-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON RAMOS DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010653-26.2017.8.11.0015. AUTOR(A): JOSE CARLOS 

DE OLIVEIRA REU: AILTON RAMOS DA COSTA Vistos em correição. Ação 

de cobrança aviada por José Carlos de Oliveira em face de Ailton Ramos 

da Costa, ambos qualificados. Decisão de Id. 16008098 declinando a 

competência, em virtude da inadmissibilidade da citação por edital pleiteada 

pela parte no âmbito do juizado especial. Determinado, em Id. 20536263, 

emenda à inicial para que a parte requerente comprovasse a 

hipossuficiência alegada, haja vista ter pleiteado os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Esta, por sua vez, pugnou pela desistência 

da ação, consoante petição de Id. 21809930. É o relatório. Fundamento e 

decido. Intimada, a parte credora para promover o preparo da ação, 

deixou transcorrer in albis o prazo estipulado, conforme devidamente 

certificado pela secretaria em certidão de Id. 21466786. A pleitear, 

posteriormente, fosse cancelada a distribuição do feito. A parte credora 

não cumpriu a ordem judicial para a regularidade processual, persistindo o 

defeito apontado, cientificada expressamente das consequências de sua 

inércia. Não se importou. O preparo da causa é pressuposto processual 

de constituição e desenvolvimento válido do processo, sem o que não terá 

como prosseguir. Se a parte autora não se dispor a preparar a causa, a 

consequência processual é o cancelamento da distribuição e o 

consequente indeferimento da inicial, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, c/c 485, incisos I e IV, todos do CPC. Nesse sentido, 

o escólio dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

in “Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Ed. 

RT, 10.ª edição, verbete 3, dos comentários ao art. 290 do CPC, p. 495, do 

seguinte teor: “Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 203 § 1.º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 1009). Quando se tratar de cancelamento de 

distribuição, por exemplo, de outra ação conexa processada em 

simultaneus processus com ação principal (v. g., reconvenção), o 

processo não termina e o ato tem natureza de decisão interlocutória (CPC 

203 § 2.º), desfiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. Esta providência, 

no caso em tela, é impositiva. Embora oportunizado sanar o defeito, o que 

não aconteceu, sem solução de continuidade, posto que não se constituiu 

processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o seu seguimento. 

Nesse sentido, a corroborar o entendimento segue com destaque em 

negrito os seguintes julgados: “AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA 

AJG. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. Tendo em vista que escoado o prazo para recolhimento do 

preparo sem manifestação do autor, o indeferimento da inicial é medida 

que se impõe, devendo ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos 

termos dos artigos 968, § 3º, 330, IV, e 321 e parágrafo único, todos do 

CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA. PETIÇÃO INCIAL INDEFERIDA. PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO”. (TJ-RS - AR: 70078892957 RS, 

Relator: Alexandre Mussoi Moreira, data de Julgamento: 25/01/2019, 

Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, data de Publicação: Diário da Justiça 

do dia 28/01/2019); “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À 

INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. 

Verificada a necessidade de emenda à petição inicial, determinará o juiz 

que a parte autora supra o defeito, sob pena de indeferimento. Instado a 

emendar a inicial, o não atendimento ao comando judicial autoriza o 
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indeferimento da inicial, com consequente extinção do feito sem julgamento 

do mérito”. (TRF 04ª R.; AC 5009000-31.2017.4.04.7004; PR; Quarta 

Turma; Rel. Des. Fed. Luís Alberto d'Azevedo Aurvalle; Julg. 04/07/2018; 

DEJF 06/07/2018); Defeito ou irregularidade que impossibilita o julgamento 

de mérito, não superado pela desídia da parte requerente, afrontando o 

art. 321 do CPC. Preconiza o parágrafo único deste dispositivo legal que 

“se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 

Estabelece o art. 330, inciso IV, do CPC que a petição inicial será 

indeferida quando não forem atendidas as prescrições do art. 321 do 

mesmo digesto adjetivo. Destarte, não atendida a determinação, 

insuperável o defeito não consertado, o que torna impossível a análise do 

mérito. Isto posto, determino o cancelamento da distribuição. Por 

conseguinte, hei por bem indeferir a petição inicial, nos termos dos arts. 

321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, todos do Código 

de Processo Civil. Sem custas e despesas judiciais, nem honorários 

advocatícios, estes pela inexistência de contenciosidade. Interposto 

recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de 

admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os 

nossos cumprimentos. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop - 

MT, 11 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011486-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IDAVINA HELENA ZAGONEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1011486-73.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

IDAVINA HELENA ZAGONEL POLO PASSIVO:REU: BANCO VOTORANTIM 

S.A. CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 29311737 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, 13 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011500-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA MACANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1011500-57.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

VANILDA MACANEIRO POLO PASSIVO:REU: BANCO PAN CERTIDÃO 

Certifico que a contestação id. 29587369 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, 13 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011510-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA FERREIRA SALES DA SILVA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1011510-04.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ZULMIRA FERREIRA SALES DA SILVA POLO PASSIVO:REU: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 

29884396 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, 13 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011527-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARAM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS DE SOUSA JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO PJE - 1011527-74.2018 Exequente: ARAM 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Executado: MANOEL 

MESSIAS DE SOUSA JUNIOR Certifico que, decorreu o prazo determinado 

na decisão id. sem que fosse apresentado comprovante de quitação do 

débito pela parte executada citada conforme id. 20440145. 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, 13 de março de 2020. 

Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária – Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011536-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

STOP CAR AUTO CENTER LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO PJE: 1011536-02.2019 Exequente: BANCO BRADESCO 

Executado: STOP CAR AUTO CENTER LTDA - ME Certifico que, decorreu o 

prazo determinado na decisão id. sem que fosse apresentado 

comprovante de quitação do débito pela parte executada citada conforme 

id.29078433. 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, 13 de março de 2020. Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária – 

Mat. 7199

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011549-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1011549-98.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

DOMINGOS CONCEICAO POLO PASSIVO:REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

CERTIDÃO Certifico que a contestação id.30044102 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, 13 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011592-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MICHEL DA ROSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº1011592-69.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO POLO 

PASSIVO:REQUERIDO: DOUGLAS MICHEL DA ROSA CERTIDÃO Certifico 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a certidão id. 21835923. Prazo: Quinze dias. 

Sinop-MT, 13 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007754-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CESAR RIBEIRO CALDEIRA (REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão do oficial de justiça. prazo 

15(quinze) dias. (ID.30225163).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006492-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOZIELLEN DE ARAUJO BARROS OAB - MT22781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G J DE OLIVEIRA & CIA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FELTRIM SOUZA OAB - MT9810/B-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO FERNANDES TURATTI OAB - MT13755/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006492-02.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes, por meio de seus 

advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob 

pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 12 de 

março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011662-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MISCHIATTI OAB - MT7568-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DE AMORIM OLIVEIRA (REU)

ROBERTO RODRIGUES CRISPIM OLIVEIRA (REU)

 

PROCESSO Nº1011662-23.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

BANCO DA AMAZONIA SA POLO PASSIVO:REU: ROBERTO RODRIGUES 

CRISPIM OLIVEIRA, LUCIANA APARECIDA DE AMORIM OLIVEIRA 

CERTIDÃO Certifico que os Embargos à Monitória id. 23180148 é 

tempestivo 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 

manifestar-se nos termos do item 4 da decisão id. 19617800. Prazo: 

Quinze dias. Sinop-MT, 13 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002950-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL FRUT FRUTAS E VERDURAS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

LAIANE DE OLIVEIRA OAB - MT27797/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN WAGNER RODRIGUES (REU)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se, quanto a devolução da correspondência, pela ECT 

com alínea "Desconhecido".(ID.30284995), Prazo: 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011813-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO AZUL TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1011813-52.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: 

CAIADO PNEUS LTDA POLO PASSIVO:EXECUTADO: RIO AZUL 

TRANSPORTES LTDA - EPP CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo 

art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO 

o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão id. 

24421375. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 13 de março de 2020 LUZIMEIRY 

TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011943-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO Nº1011943-08.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA POLO PASSIVO:REU: BANCO PAN 

CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 30040375 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, 13 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011944-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1011944-90.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA POLO PASSIVO:REU: BANCO PAN 

CERTIDÃO Certifico que, a contestação id.30037105 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, 13 de março de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1011958-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. V. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CESAR GOMES DA SILVA OAB - 690.971.271-49 

(REPRESENTANTE)

MONICA DE OLIVEIRA MERGAREJO OAB - 084.585.839-41 

(REPRESENTANTE)

SEBASTIAO AUGUSTINHO DE PAULA NETO OAB - MT21792/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

2. O. E. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLAS DAIANE MARIA AUGUSTO OAB - MT18324/O (ADVOGADO(A))

IBRAHIN CARDOSO OAB - MT15479/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011958-45.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para 

que, prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se nos autos acerca da 

contestação de ID. 13464879 (CPC, art. 351), sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para manifestação. 3. Após, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de sentença. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

13 de setembro de 2019. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012013-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SET IMOBILIARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAIONARA SUZANA JUELG OAB - MT6045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO DO CARMO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº1012013-25.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:EXEQUENTE: SET 

IMOBILIARIA LTDA POLO PASSIVO:EXECUTADO: HELIO DO CARMO DA 

SILVA CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do 

Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) 

do(a) autor(a) a manifestar-se quanto a certidão id. 28637319. Prazo: 

Quinze dias. Sinop-MT, 13 de março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ 

NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011563-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR GIMENES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, (conforme portaria 

CGJ Nº 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267696 Nr: 8182-88.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA., 

AGRO SEEDS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA 

S/A, EDIMAR JOSÉ VENDRUSCOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DO NASCIMENTO 

TOTOLI - OAB:216.769-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JORGE AUGUSTO BUZETTI 

SILVESTRE - OAB:13977-A/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - 

OAB:MT-3.418-A, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:MT-12089-A

 Vistos etc.

1. Considerando que à fl. 363, a parte exequente deu quitação da 

obrigação e requereu a extinção do feito, entretanto, posteriormente, 

apresentou pedido de cumprimento de sentença, indicando que o 

requerimento anterior dava quitação apenas aos itens “2.1; “2.2” e “2.3” do 

acordo (fls. 364/422) e, na sequência, protocolou nova petição, pugnando 

mais uma vez pela extinção do feito pela satisfação da dívida (fl. 423), 

determino a intimação da parte exequente, por meio de seus advogados, 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, esclareça se o acordo foi ou não 

cumprimento integralmente, bem como se pretende ou não o 

prosseguimento do requerimento do cumprimento de sentença protocolado 

às fls. 364/422, consignando-se que a inércia ensejará na presunção de 

pagamento integral do débito e consequente extinção do feito.

2. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 267584 Nr: 8111-86.2016.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, 

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos etc.

1. Considerando o retorno da carta precatória expedida para oitiva da 

testemunha José Carlos Candido devidamente cumprida (fls. 1.014/1.021) 

e que em consulta ao TJSP consta como cumprida a carta precatória para 

oitiva da testemunha Antonio Henrique Topoli (anexo), declaro encerrada a 

instrução processual.

2. Verifique a Sra. Gestora acerca da devolução da respectiva missiva ou, 

sendo necessário, solicite informações/devolução da carta precatória 

cumprida.

3. Com a juntada da carta precatória, determino a abertura do prazo para 

oferecimento de memoriais finais, conforme item “3” da decisão de fl. 976.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 286366 Nr: 23-25.2017.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MAURICLEBERSON DE SANTANA MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, 

ALEXANDRA MARCOLINA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT, VALMIR ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos etc.

1. No atual momento processual vislumbra-se a necessidade de se 

suspender o curso dos presentes embargos até que se dirima qualquer 

dúvida sobre a natureza jurídica da posse sobre o imóvel objeto da lide 

nas ações em apenso para que se evite o risco de prolação de decisões 

conflitantes, conforme previsão legal contida no artigo 313, inciso V, alínea 

“a” do CPC.

2. Destarte, SUSPENDO o curso da presente ação, até o julgamento final 

das ações em apenso.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 226325 Nr: 3524-55.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, ALEXANDRA 

MARCOLINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS, 

JOÃO CARLOS PONZIO DOS SANTOS, EDIVALDO MAURICIO 

SEMENSOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO VALDIR PIRES - 

OAB:MT - 10.999/A, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:OAB/MT 3.677-A, 

WILSON ROBERTO MACIEL - OAB:5983/MT

 Vistos etc.

1. Considerando o teor da certidão de fl. 402/403, verifica-se que a parte 

ré não evidenciou interesse na oitiva da testemunha arrolada à fl. 368, 

razão pela se presume a desistência de sua oitiva.

2. Destarte, declaro encerrada a instrução processual e procedo a 

abertura do prazo para oferecimento de memoriais finais, conforme 

determinado no item “3” da decisão de fl. 383.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261417 Nr: 4544-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERONIMO CALISTO

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

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo sem que, fosse efetuado o pagamento do 

débito pelo requerido intimado às fls. 50 verso. Certifico ainda, conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor a manifestar-se nos 

termos do item 3 da decisão de fls. 54. Praz: Quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103286 Nr: 10286-34.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA., GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL INTERTRADING DO BRASIL IND. E 

COMÉRCIO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GERSON LUIZ WERNER - OAB:MT/6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PIMENTEL 

MARCOVICI - OAB:29624/PR, ANELISE INÊS ANDRUCHAK - 

OAB:15.178-MT, JAILINE FRANCIELE FRASSON - OAB:7724/MT, 

JULIANE MIRANDA LEAL DE SISTI - OAB:43534/PR, MARCELO 

CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B/PR

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes a 

manifestarem-se quanto ao cálculo de fls. 447, nos termos do item 3 da 

decisão de fls. 445. Prazo: Cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122381 Nr: 1542-79.2010.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA, ROSANGELA GLESSE BROLESE, DANIEL JOSÉ 

BROLESE, SÔNIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:35.912/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17.010/MT, 

LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - OAB:6.578 MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes a 

manifestarem-se quanto ao cálculo de fls. 228, nos termos do item 2 da 

decisão de fls. 226. Prazo: Cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170678 Nr: 5762-52.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. S. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA- ME 

(ALIANÇA VEÍCULOS), JERRY ADRIANO SILVESTRE DA SILVA, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HENRIQUE PEIXOTO DE 

OLIVEIRA - OAB:22613-O/MT, ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aniraldo Borges Campos - 

OAB:2.687/MT, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados das partes a 

manifestarem-se quanto ao cálculo de fls. 228, nos termos do item 3 da 

decisão de fls. 306. Prazo: Cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190177 Nr: 11628-07.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÓVEIS BELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR SUELY BIANCHINI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE TAVARES DOS REIS - 

OAB:OAB/SP 267.088, REBEKA VIEIRA - OAB:MT - 14.392-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada do exequente a 

manifestar-se nos termos do item 3 da decisão de fls. 188. Prazo: Quinze 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 172989 Nr: 8121-72.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZEMILDA LUIZ CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINA DE ARRUDA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Luis da Silva - OAB:16561

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 153 de 352



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando que as diligências junto ao convênio Bacenjud restaram 

infrutíferas, pois não foram localizados valores em conta(s) bancária(s) 

de titularidade da executada, determino a intimação da parte exequente, 

por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste nos autos, formulando os requerimentos que entender cabíveis, 

oportunidade em que deverá juntar cálculo atualizado do débito 

exequendo, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

3. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 204801 Nr: 6842-80.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON VILELA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT, EVANDRO SILVA FERREIRA - OAB:11538/MT, HEBER 

PEREIRA BASTOS - OAB:13698, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE DOURADOS 0 MS - OAB:

 Vistos etc.

1. Considerando que restaram infrutíferas as tentativas de localização da 

parte requerida, com fundamento no art. 256, § 3º, do Código de Processo 

Civil, defiro o pedido de fls. 116/116-verso e, por conseguinte, determino a 

citação do réu Wellington Vilela Batista por edital, na forma do art. 701 e 

seguintes do CPC, para que, pague o débito, acrescido de honorários 

advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, 

previstos no art. 702 do CPC, sob pena de constituir-se de pleno direito o 

título executivo judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma 

estabelecida pelo inciso IV, do art. 231 do CPC.

2.1. No edital deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC), bem como a advertência de que será nomeado curador especial em 

caso de revelia (art. 257, inciso IV, CPC).

2.2. Decorrido o prazo para pagamento e não havendo oferecimento de 

embargos monitórios, fica desde já nomeado(a) como curador(a) especial 

(art. 72, II, do CPC), o(a) Defensor(a) Público com atuação na 2ª Vara Cível 

desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no 

prazo legal.

2.3. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, o que deverá ser 

certificado, intime-se a autora para que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil, sob 

pena de preclusão.

3. Ao final, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 205702 Nr: 7536-49.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. CAMPAGNOLO & CIA LTDA - ME, RENATA 

CAMPAGNOLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) às executadas, procedo ao bloqueio e, para tanto, junto 

aos autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud.

1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária providencie 

o necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

2. Em seguida, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do Código de 

Processo Civil, intimem-se as executadas, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, querendo, apresentar impugnação, em 05 (cinco) dias, 

sob pena de preclusão.

2.1. Decorrido o prazo sem manifestação, fica desde já nomeado(a) como 

curador(a) especial (art. 72, II, do CPC), o(a) Defensor(a) Público com 

atuação na 2ª Vara Cível desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.

2.2. Caso seja apresentada impugnação à penhora “online” no prazo legal, 

o que deverá ser certificado, intime-se a exequente para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

3. Cumpridas as determinações acima, voltem-me conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 213600 Nr: 13880-46.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MIRANDA DE OLIVEIRA ME, MOISÉS 

MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. A fim de se evitar futura alegação de nulidade, certifique a Sra. Gestora 

se as tentativas de citação dos executados foram realizadas em todos os 

endereços obtidos juntos aos convênios (fls. 74/78 e 102/103).

1.1. Caso negativo, intime-se a parte exequente, por meio de seus 

advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o 

necessário para a citação dos executados, sob pena de extinção do feito, 

sem resolução de mérito.

1.2. Caso positivo, prossiga-se no cumprimento da decisão de fl. 73 no 

tocante a citação por edital dos executados.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 235730 Nr: 9245-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CASAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES LOPES COTRIM - 

OAB:OAB/MT13.103

 Vistos etc.

1. Considerando a impossibilidade de proceder ao bloqueio através do 

sistema Bacenjud, pois não foram localizados valores depositados em 

conta(s) bancária(s) pertencente(s) ao executado, conforme extrato de 

fls. 93/93-verso, acolho o pedido formulado à fl. 95 e, por conseguinte, 

passo a localizar bens em nome do executado junto ao sistema Renajud.

2. Destarte, consigno que procedi à busca em nome da parte executada, 

por meio do sistema Renajud, restando, porém, infrutífera a diligência, uma 

vez que os veículos localizados já possuem restrição, conforme extrato 

em anexo.

3. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 97206 Nr: 4218-68.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BEVILAQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 
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OAB:7184-B/MT

 Vistos etc.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 187), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 155481 Nr: 2799-08.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. W. DA SILVA OLIVEIRA, AMAURI MARTINS 

CANABARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Vistos etc.

1. Considerando que a executada RW da Silva Oliveira ME mudou-se de 

endereço e não comunicou ao Juízo o novo local em que poderia ser 

localizado, reputo válida a intimação dirigida ao seu endereço constante 

nos autos (fls. 261/262 e 265/266), consoante disposto no parágrafo 

único do artigo 274 do Código de Processo Civil.

2. Tendo em vista que não houve a regularização da sua representação 

processual, a execução prosseguirá à revelia da executada RW da Silva 

Oliveira ME, implicando na desnecessidade de sua intimação dos atos 

posteriores (art. 76, § 1º, inciso II, CPC).

3. Dando prosseguimento ao feito, intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens 

passíveis de penhora e/ou formule os requerimentos que entender 

cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.

4. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163191 Nr: 11067-51.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENI TEREZINHA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de fls. 114/115, uma vez que a finalidade do mandado 

de fls. 110/111 era “efetuar a penhora e avaliação de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida” e não a constatação da presença ou 

não da executada no endereço indicado.

2. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163343 Nr: 11235-53.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PTRB AUTOMOTIVA LTDA - ME, ANTONIO 

ROBERTO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro os pedidos formulados na petição de fls. 136/139, uma vez que 

tais diligências já foram providenciadas, conforme se infere às fls. 

118/119 e 131/132.

2. Intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de extinção do feito, sem 

resolução de mérito.

3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

4. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 10022 Nr: 3437-61.1999.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECH TRATORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DESTEFANI MADEIRAS ME, RAFAEL 

DESTEFANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:18153-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Diante da inércia da parte exequente, uma vez que, devidamente 

intimada a dar prosseguimento ao feito, não se manifestou no prazo 

concedido (fl. 172), determino o arquivamento dos autos, observadas as 

formalidades legais.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 306584 Nr: 12652-31.2017.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURI MARTINS CANABARRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos etc.

1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão.

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.

 3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 160723 Nr: 8156-66.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITAPAN INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.O. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MAURÍCIO ALVES 

ATIÊ - OAB:12518/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ROBERTO EICK JUNIOR 

- OAB:14734

 Vistos em correição permanente.1. Ante as razões expostas pelos 

terceiros interessados, acolho parcialmente a justificativa apresentada às 

fls. 147/157 e, por conseguinte, DECLARO nula a citação da executada 

realizada na pessoa de Oandeilon Kuskoski e Eleni de Lima Kuskoski às 

fls. 138 e 139.1.1. Deixo de condenar a exequente em honorários 

sucumbenciais, por tratar-se de entendimento jurisprudencial pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça de que se mostra cabível a condenação 

somente nas hipóteses em que o acolhimento da exceção de 

pré-executividade resultar na extinção da execução (Neste sentido: STJ - 

EREsp 1048043/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, 

Julgado em 17/06/2009, Publicado em 29/06/2009).1.2. Sobre o assunto, 
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Humberto Theodor Júnior se posiciona, expondo que, tal qual o caso em 

tela, “(...) a hipótese não é de julgamento de causa principal ou incidental, 

mas solução de mera questão apreciada em decisão interlocutória, caso 

em que não tem aplicação o art. 85, do NCPC em qualquer de suas 

previsões” .2. Com fundamento no art. 242 c/c 248, § 2º, ambos do Código 

de Processo Civil, determino a citação da empresa executada, por meio de 

seus representantes legais indicados à fl. 160-verso, para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

conforme demonstrativo de cálculo apresentado às fls. 145/147, sob pena 

de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento 

da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil).(...) 2.3. Consigno, por oportuno, que a citação deverá ser realizada 

exclusivamente por oficial de justiça.(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 114063 Nr: 6636-42.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAYTON TEODORO CARVALHO, ELISABETE MARCIA 

GABAN CARVALHO, MAYRA GABAN CARVALHO, NARA GABAN 

CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS - SUBSIDIÁRIA TAM 

VIAGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SILVA ROSA - 

OAB:15.100/MT, DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA BARRACHI - 

OAB:21127/B, EDNEY LUIZ HEBERLE - OAB:15.191/MT, EDUARDO 

MARQUES CHAGAS - OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924, SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO - 

OAB:19729

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

19023-A

 5. Ante o exposto, REJEITO a impugnação aos cálculos de fls. 293/294, 

por ser manifestamente intempestiva e protelatória.5.1. Por oportuno, 

HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo contador judicial de fls. 

268/269.5.2. Deverá a Sra. Gestora Judiciária certificar o trânsito em 

julgado da presente decisão, com ou sem manifestação.6. Expeça-se 

alvará para levantamento dos valores incontroversos, disponíveis na 

conta judicial vinculada ao presente feito, a serem depositados na conta 

bancária indicada às fls. 307/308. 7. Considerando o lapso temporal 

decorrido desde o protocolo da petição de fls. 304/308, a fim de dar 

prosseguimento aos atos expropriatórios, determino a intimação da parte 

exequente, por meio de seus advogados, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de 

arquivamento.8. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me 

imediatamente conclusos.9. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 131528 Nr: 10744-80.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR RAMOS DA SILVA

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

OAB:31997/PR, CELSO NOBUYUKI YOKOTA - OAB:33389/PR, JULIO 

CESAR TISSIANI BONJORNO - OAB:33390/PR, LEONARDO DIAS 

FERREIRA - OAB:9073-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 Vistos etc.

1. Não comprovada a ciência inequívoca do mandante, ônus que compete 

ao advogado constituído, conforme disposto no art. 112, “caput”, do 

Código de Processo Civil, a renúncia do mandato não será aperfeiçoada, 

razão pela qual indefiro os pedidos de fls. 164/165 e mantenho as 

advogadas subscritoras da procuração de fl. 13 como patronas de Altemir 

Ramos da Silva, recebendo intimações e demais responsabilidades 

inerentes à profissão.

2. Isto posto, com fundamento no art. 513, § 2º, inciso I, do Código de 

Processo Civil, determino a intimação do executado, pelo Diário de Justiça, 

na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetue o pagamento do saldo remanescente indicado à fl. 

122, em conformidade com o art. 523, “caput”, do Código de Processo 

Civil.

3. Se o executado não efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 

(quinze) dias, intime-se o(a) exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos demonstrativo de débito discriminado e atualizado, 

em conformidade com o art. 524 do Código de Processo Civil, acrescido de 

eventuais custas processuais, bem como de multa de 10% (dez por 

cento) sobre o débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez 

por cento) sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil, bem como formule os requerimentos que 

entender cabíveis, sob pena de arquivamento.

4. Após, decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

5. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172104 Nr: 7246-05.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SIRLEI TESORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., 

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI - 

OAB:5759, FABIO RIVELLI - OAB:OAB/MT 19023-A, LUCIANA DE BONA 

TSCHOPE - OAB:MT/7394, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5705-N/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALANN LOPES 

CARASSA, para devolução dos autos nº 7246-05.2012.811.0015, 

Protocolo 172104, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4681 Nr: 3573-58.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MATTIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLI DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, MARIÂNGELA 

MATTIOLLI - OAB:80.138

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:MT18484/O, CRISTINE LOPES THEREZA LERNER - OAB:8.790, 

LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WENDELL DOS 

SANTOS BARROS, para devolução dos autos nº 3573-58.1999.811.0015, 

Protocolo 4681, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 182888 Nr: 3876-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO LUIZ RODRIGUES, NADIR KOCH 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MACHADO - 

OAB:13065
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 Vistos etc.(...)2.3. Assim sendo, não havendo demonstração de causa 

excepcional a regra legal supracitada, defiro o pedido alternativo de fls. 

208/209 e, por conseguinte, revogo a nomeação do perito João Gueller (fl. 

160).2.4. Por conseguinte, determino a expedição de mandado de 

avaliação do imóvel penhorado à fl. 165, a ser realizada por oficial de 

justiça.(...)3. Indefiro o pedido de fl. 289, para que seja designada “data 

para o praceamento do imóvel penhorado”, uma vez que os atos de 

expropriação (adjudicação ou alienação) terão início somente após a 

realização e homologação da avaliação do bem, conforme disposto no art. 

875 do Código de Processo Civil.(...)4.8. Ante o exposto, REJEITO a 

substituição do bem imóvel ofertado à penhora pelos executados às fls. 

308/319.(...)5.1. No caso em tela, entendo que não restou comprovado o 

dolo da parte executada, nem a prática de atos que tenham ultrapassado 

os limites razoáveis do legítimo exercício do direito de ação ou das 

condutas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela 

qual indefiro o pedido formulado às fls. 322/324, terceiro parágrafo.6. 

Dando prosseguimento ao feito, intime-se a parte exequente, por meio de 

seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste 

acerca das petições de fls. 328/341 e 351/367, sob pena de preclusão.7. 

Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010472-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON RODRIGUES LOPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010472-88.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 23881615). 2. Por conseguinte, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito até o 

cumprimento integral da obrigação e, considerando o prazo final estipulado 

para o cumprimento (10.03.2022), com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, 

interpretado extensivamente, determino o arquivamento provisório dos 

autos, até ulterior manifestação da parte interessada. 3. Proceda-se a 

baixa no relatório estatístico das atividades forenses, mantendo em aberto 

na Distribuição . 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 13 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011183-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON FRIEDLER DAHMER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011183-59.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 24088767). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. 3. Cumpre consignar que, a extinção do feito nos termos 

do artigo supracitado não acarreta prejuízo às partes, uma vez que 

constituiu título executivo judicial (NCPC, art. 515, II), possibilitando, em 

caso de descumprimento da avença, o prosseguimento do feito, razão 

pela qual, indefiro o pedido de suspensão do feito. 4. Ficam dispensadas 

eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. 

Honorários advocatícios nos termos do acordo. 5. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 13 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005358-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARACI MEMSING KROETZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA VILCHES LEMES OAB - MT15670 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (EXECUTADO)

IVANILDO R VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINE TAVARES DOS REIS OAB - SP267088 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1005358-08.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: 

ARACI MEMSING KROETZ EXECUTADO: IVANILDO R VIEIRA, CAMPING 

CLUB PORTAL DA AMAZONIA Vistos etc. Conforme informações 

enviadas pelas instituições financeiras, embora o executado possua conta 

corrente, não foi encontrado saldo para quitar a dívida, razão pela qual 

determino que se cumpra o último despacho. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 6 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ 

DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012975-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DA SILVA ALVES OAB - MT19155-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA FERNANDA RAMOS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012975-48.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SISAN ENGENHARIA LTDA REU: JESSICA FERNANDA RAMOS Vistos etc. 

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 10 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000881-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDA MOURAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000881-34.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EDUARDA MOURAO 

DA SILVA Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001577-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARISTELA PALUDO OAB - 830.416.801-49 (REPRESENTANTE)

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001577-70.2020.8.11.0015 

REPRESENTANTE: SILVIA MARISTELA PALUDO REQUERIDO: AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002475-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002475-83.2020.8.11.0015 AUTOR: 

MARCELO DE OLIVEIRA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. 1. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial foi 

endereçada para à Vara Especializada da Fazenda Pública local, sendo o 

processo equivocadamente distribuído perante este juízo da 3ª Vara Cível 

local. 2. Deste modo, determino a redistribuição do presente feito à Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. 3. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 9 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001468-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA OLEGARIO PEREIRA (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)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001468-56.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EVA OLEGARIO PEREIRA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 11 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010200-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DE LIMA REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010200-94.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: CARLOS ALVES NUNES REQUERIDO: WAGNER DE LIMA 

REIS Vistos etc. 1. Intime-se a parte Autora, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos 

autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), 

sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001905-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZELINDA DE FATIMA RODABEL (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001905-97.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ZELINDA DE FATIMA RODABEL REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 11 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000245-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA APARECIDA ALVES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE MATIAS DA SILVA OAB - MT26834/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE SILVA CORRETOR - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000245-68.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: LETICIA APARECIDA ALVES PINTO REQUERIDO: ODAIR 

JOSE SILVA CORRETOR - ME Vistos etc. 1. Designe-se audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001922-36.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PCA TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO JOSE DOS SANTOS OAB - MT25906/O (ADVOGADO(A))

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO OAB - 

MT25787/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001922-36.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

PCA TRANSPORTES LTDA - ME REU: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 10 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001943-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA RODRIGUES NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001943-12.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

VALDEVINA RODRIGUES NEVES REU: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a requerente, vez que presentes os requisitos legais 
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previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 11 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002017-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE FATIMA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002017-66.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA DE FATIMA PEREIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro 

o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a Sra. 

Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 11 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002143-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002143-19.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS REU: BANCO SAFRA S-A 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 11 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002166-62.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002166-62.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro 

o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a Sra. 

Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 11 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002204-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDA PEREIRA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002204-74.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ORLINDA PEREIRA DE JESUS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 
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comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 11 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002292-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA BELEM DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002292-15.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

TEREZINHA BELEM DE FIGUEIREDO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002302-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAVIS MARTINS DA SILVA (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)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002302-59.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JAVIS MARTINS DA SILVA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002305-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO SPIGUEL (REQUERIDO)

PAVESI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002305-14.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: PAVESI 

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI - ME, ALEXSSANDRO 

SPIGUEL Vistos etc. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, 

etc...), sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002374-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002374-46.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ELAINE BARBOSA DOS SANTOS REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 
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do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002380-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002380-53.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002369-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO PEDRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002369-24.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ARMANDO PEDRO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002429-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002429-94.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ELCI ELAINE CORREA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012010-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BENATO OAB - PR46353 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARAVAI MADEIRAS LTDA - EPP (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012010-70.2019.8.11.0015 

EMBARGANTE: CONSTRUTORA TRIUNFO S/A EMBARGADO: MARAVAI 

MADEIRAS LTDA - EPP Vistos etc. 1. Se tempestivos, recebo os 

presentes embargos, no entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes 

os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo de conceder-lhes o 

efeito suspensivo. 2. Certifique-se nos autos principais, e prossiga a 

execução em seus ulteriores termos. 3. Intime-se o embargado, na pessoa 

do seu advogado, para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça 

resposta, fazendo-me conclusos os autos para proferir sentença ou 

designar audiência de instrução e julgamento (art. 920, CPC). 4. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002456-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002456-77.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA DIVA MENDES REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 9 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002609-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARIANA VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002609-13.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOANA MARIANA VICENTE REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 11 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001865-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INERI FLORI NARDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REU)

SEMPRE SEMENTES EIRELI (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001865-18.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

INERI FLORI NARDINO REU: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA 

LTDA, SEMPRE SEMENTES EIRELI Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, juntando aos autos documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de renda, 

extrato bancário, CTPS, etc...), sob de indeferimento da gratuidade de 

justiça. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001473-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINI & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT TRUCK MECANICA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001473-78.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CONTINI & CIA LTDA REU: MT TRUCK MECANICA LTDA - ME Vistos etc. 1. 

Tendo em vista que a ação encontra-se instruída com título escrito que, a 

princípio, demonstra a existência do débito exigido, com fulcro no artigo 

701, “caput” do Código Civil, expeça-se mandado de pagamento e citação 

à parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, 

acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou 

apresente embargos, previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, 

sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. 2. No 

mandado deverá constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a 

parte ré ficará isenta do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 

1º, Código de Processo Civil). Conste ainda que, se não houver 

pagamento e nem forem oferecidos embargos no prazo legal, 

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

mandado de citação em mandado executivo. 3. Caso sejam apresentados 

embargos no prazo legal, intime-se o autor para que ofereça resposta no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 5º, do Código 

Processual Civil. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop, 

MT 11 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001747-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FKS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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JONAS VIEIRA RAMOS JUNIOR OAB - SC26817 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA VOLKWEIS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001747-42.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

FKS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME 

REU: ROSANGELA VOLKWEIS Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a sua representação processual, juntando aos autos procuração 

outorgada pela parte autora, bem como a guia referente as custas e taxas 

judiciais, e ainda, o demonstrativo do débito atualizado. 2. No mesmo 

prazo, deverá a autora trazer aos autos cópia do verso dos 3 (três) 

cheques de ID. 29486318, tendo vista que consta somente cópia do verso 

de 2 (dois) cheques (ID. 29486317). 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, 11 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015573-72.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA REGINA TOMAZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE FEIL LEAL OAB - MT21225/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA (REQUERIDO)

Dr. Fabio Portanova Barros (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015573-72.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: SILVIA REGINA TOMAZINI REQUERIDO: SILIMED - 

INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA, DR. FABIO PORTANOVA BARROS 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 11 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001930-13.2020.8.11.0015

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)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001930-13.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LAURITA ALVES DA CRUZ REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a 

estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 

26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 11 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001932-80.2020.8.11.0015

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 Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001932-80.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LAURITA ALVES DA CRUZ REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro 

o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a Sra. 

Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 11 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002020-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAVIS MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002020-21.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JAVIS MARTINS DA SILVA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro 

o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a Sra. 

Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria 

Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 11 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002128-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002128-50.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS REU: BANCO CETELEM 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a 

estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 

26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 11 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002154-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO ALEXANDRE (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)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002154-48.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

LOURENCO ALEXANDRE REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a 

estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 

26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 11 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001714-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001714-52.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: EDSON RAMOS Vistos etc. 

Previamente a análise do pedido liminar formulado nestes autos, 

necessária se faz a emenda à inicial, a fim de comprovar a mora da parte 

requerida, haja vista que o documento juntado aos autos, ID. 29461356, foi 

enviado por endereço de e-mail. A esse respeito, os tribunais tem se 

posicionado que a notificação extrajudicial enviada por e-mail não possui 

previsão legal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR 

EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. 

FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio 

e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço 

constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2º, § 

2º do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento 

jurisprudencial pacífico. 2. Tendo-se em conta que não há previsão legal 

de notificação extrajudicial por correspondência eletrônica para 

constituição do devedor fiduciante em mora, cabível a extinção do feito por 

ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença 
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mantida. (TJ-DF 07111042220188070009 DF 0711104-22.2018.8.07.0009, 

Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 04/09/2019, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2019 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.). Desta feita, intime-se a parte requerente, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

321 do CPC, comprovar a mora da parte requerida, nos termos do artigo 

2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002236-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL ANTUNES DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002236-79.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

IZABEL ANTUNES DE ARRUDA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 10 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002303-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAVIS MARTINS DA SILVA (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)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002303-44.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JAVIS MARTINS DA SILVA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002288-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELITO FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002288-75.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

NELITO FERREIRA DE OLIVEIRA REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002366-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002366-69.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOAO DE CASTRO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 
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por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002378-83.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002378-83.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

GENIVALDO NICODEMOS DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002359-77.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA FAGUNDES FERGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002359-77.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

THEREZINHA FAGUNDES FERGS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002396-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002396-07.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ELCI ELAINE CORREA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 6 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014938-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014938-91.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA LUCIA PERES REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 10 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002536-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002536-41.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CONSTANTINO FERREIRA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 10 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002571-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CORREIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002571-98.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA JOSE CORREIA DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 11 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011453-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LUIZ KAISER (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 apreensão conforme certidão de ID 

27436691.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006955-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU ZECCHIN (EXECUTADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção, no 

bairro Centro na cidade de Porto dos Gaúchos - MT, 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 – outra 

Comarca – Escolher a Comarca – Selecionar a Comarca – Cidade - 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015068-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS TRICHES DIEL - ME (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 apreensão conforme certidão de ID 

27810212, sob pena de devolução da precatória no estado em que se 

encontra.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002599-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO FRANCISCO GARCIA GALHO (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação/apreensão, no bairro Setor industrial, 

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: 1001179-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DORNELLES DE NORONHA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Jardim Itália, 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: 1001714-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RAMOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001714-52.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: EDSON RAMOS Vistos etc. 

Previamente a análise do pedido liminar formulado nestes autos, 

necessária se faz a emenda à inicial, a fim de comprovar a mora da parte 

requerida, haja vista que o documento juntado aos autos, ID. 29461356, foi 

enviado por endereço de e-mail. A esse respeito, os tribunais tem se 

posicionado que a notificação extrajudicial enviada por e-mail não possui 

previsão legal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR 

EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. 

FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio 

e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço 

constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2º, § 

2º do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento 

jurisprudencial pacífico. 2. Tendo-se em conta que não há previsão legal 

de notificação extrajudicial por correspondência eletrônica para 

constituição do devedor fiduciante em mora, cabível a extinção do feito por 

ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença 

mantida. (TJ-DF 07111042220188070009 DF 0711104-22.2018.8.07.0009, 

Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 04/09/2019, 3ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2019 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.). Desta feita, intime-se a parte requerente, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

321 do CPC, comprovar a mora da parte requerida, nos termos do artigo 

2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007498-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON FERREIRA DE OLIVEIRA (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 apreensão conforme certidão de ID 

27661936.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001865-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INERI FLORI NARDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REU)

SEMPRE SEMENTES EIRELI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001865-18.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

INERI FLORI NARDINO REU: AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA 

LTDA, SEMPRE SEMENTES EIRELI Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial, juntando aos autos documentos que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de renda, 

extrato bancário, CTPS, etc...), sob de indeferimento da gratuidade de 

justiça. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002630-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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REMY DE SOUZA ALVES CORREA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002630-86.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: REMY DE SOUZA ALVES CORREA & CIA LTDA - ME Vistos 

etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, traga aos autos cópia do despacho que 

concedeu a busca e apreensão assinada pelo M.M juiz, nos termos do art. 

3º, § 12 do Decreto Lei 911/69. 2. No mesmo prazo, deverá a autora juntar 

aos autos o comprovante de pagamento referente às custas e taxas 

judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição. 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, 11 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000881-34.2020.8.11.0015

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:

EDUARDA MOURAO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000881-34.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EDUARDA MOURAO 

DA SILVA Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 10 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010200-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALVES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DE LIMA REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010200-94.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: CARLOS ALVES NUNES REQUERIDO: WAGNER DE LIMA 

REIS Vistos etc. 1. Intime-se a parte Autora, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos 

autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), 

sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 9 de março de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002305-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSSANDRO SPIGUEL (REQUERIDO)

PAVESI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002305-14.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA REQUERIDO: PAVESI 

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI - ME, ALEXSSANDRO 

SPIGUEL Vistos etc. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da 

justiça gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, 

etc...), sob de indeferimento da gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001747-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FKS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS VIEIRA RAMOS JUNIOR OAB - SC26817 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA VOLKWEIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001747-42.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

FKS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME 

REU: ROSANGELA VOLKWEIS Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize 

a sua representação processual, juntando aos autos procuração 

outorgada pela parte autora, bem como a guia referente as custas e taxas 

judiciais, e ainda, o demonstrativo do débito atualizado. 2. No mesmo 

prazo, deverá a autora trazer aos autos cópia do verso dos 3 (três) 

cheques de ID. 29486318, tendo vista que consta somente cópia do verso 

de 2 (dois) cheques (ID. 29486317). 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, 11 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014211-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL MATEUS SANDIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE OLIVEIRA SANCHEZ OAB - MS19983 (ADVOGADO(A))

WAGNER CAMACHO CAVALCANTE JUNIOR OAB - MS18052 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA PONZIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

LUIZ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência complementar do Oficial de Justiça, conforme 

ID27254501, no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), 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 

complementação 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 repasse ao oficial de justiça, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011112-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JD COMERCIO DE CEREAIS EIRELI (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de apreensão, no bairro Jardim Maringá, 

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.
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Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1013557-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA REINALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23586/O-O (ADVOGADO(A))

JODSON ANTONIO CUTRIM DOS SANTOS OAB - MT23720/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON PEREIRA DE SOUZA (REU)

 

Intimar o advogado do autor para no prazo de cinco dias se manifestar 

requerendo o que de direito acerca da certidão, Id 28460815.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013424-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WENDER DE SOUSA SILVA (REU)

 

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 citação conforme certidão de ID 

28709228.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013958-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARRA EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA (REQUERIDO)

LEANDRO RAMIRO MONTEIRO (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito acerca da 

certidão de ID 28773767, sob pena de devolução da presente deprecata a 

comarca de origem.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008103-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JARDIM DAS ROSAS - LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRANDA ANDRADE (EXECUTADO)

ADRIANO MIRANDA ANDRADE (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada da autora para que no prazo de cinco dias se 

manifeste requerendo o que de direito, acerca da petição sob ID 

28883190.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009218-80.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADOLFO HERBERTS (REQUERIDO)

LEOCADIA BENDER HERBERTS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009218-80.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUES REQUERIDO: ADOLFO 

HERBERTS, LEOCADIA BENDER HERBERTS Vistos etc. 1. Diante da cota 

ministerial de ID. 29891547, determino a devolução da presente missiva ao 

juízo de origem para as medidas cabíveis no tocante a citação de pessoas 

eventualmente incapazes. 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 12 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015500-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGAR MULTIMIDIA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NEVES HENRIQUE OAB - MG110063-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITY TELECOM SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015500-03.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALGAR MULTIMIDIA S/A RÉU: QUALITY TELECOM SERVICOS DE 

COMUNICACAO LTDA - EPP Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015223-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINOP FIT ACADEMIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015223-84.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

POLIMIX CONCRETO LTDA REU: SINOP FIT ACADEMIA LTDA Vistos etc. 1. 

Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do 

CPC. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 12 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006488-62.2019.8.11.0015

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:

VERA LUCIA GASPERIN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006488-62.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROSANGELA DA ROSA CORREA POLO PASSIVO: VERA LUCIA 

GASPERIN FINALIDADE: Intimar a advogada do autor para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de apreensão/citação, no bairro 

Residencial Adalgiza, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 171 de 352



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. . 13 de março 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015462-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATHAN RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015462-88.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A REQUERIDO: JHONATHAN 

RODRIGUES DE OLIVEIRA Vistos etc. 1. Previamente a análise do pedido 

liminar formulado nestes autos, necessária se faz a emenda à inicial, a fim 

de comprovar a mora da parte requerida, haja vista que a notificação 

extrajudicial foi devolvida pelo motivo “ausente”, ID. 27606398. 2. A esse 

respeito, a jurisprudência tem se posicionado que a devolução da 

notificação por motivo “ausente” não é suficiente para ensejar a 

caracterização da mora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO - 

DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - TENTATIVA POR OUTROS 

MEIOS NÃO PROVIDENCIADA - MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO 

INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ – 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO 

PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO 

TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - 

RECURSO PROVIDO.A notificação extrajudicial enviada ao devedor no 

endereço constante no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" não 

é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). Aplica-se o efeito translativo à decisão 

proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse 

elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a 

consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito (REsp 

1293721/PR). (N.U 1006249-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, publicado no 

DJE 28/06/2019) 3. Desta feita, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do CPC, comprovar a 

mora da parte requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 

911/69, sob pena de indeferimento da inicial. 4. No mesmo prazo, deverá o 

requerente efetuar o pagamento das custas e taxas judiciais vinculadas 

ao presente feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos. 4.1. 

Ressalto que, em relação à guia recolhida de forma equivocada, ID. 

27606403, compete à parte interessada solicitar a restituição dos valores, 

por intermédio de requerimento direcionado ao Juiz Diretor do Foro, nos 

termos da Instrução Normativa nº 02/2011 – Versão 02. 5. Decorrido o 

prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos. 6. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001006-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLAUS CAVALCANTI SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001006-02.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO GUARAPARI EIRELI 

EXECUTADO: KLAUS CAVALCANTI SILVA Vistos etc. 1. Preliminarmente, 

consigno que, nesta data, procedi a retificação da autuação a fim de que 

conste a classe judicial correta, nos termos do artigo 633, inciso I, da 

CNGC. 1.1 Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 1.2. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 1.3. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 12 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001976-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCEMENT BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CONTE FILHO OAB - SP344070-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001976-02.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

INTERCEMENT BRASIL S.A. EXECUTADO: RAMOS MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO EIRELI Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 12 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002408-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCHEZI NETO (EXEQUENTE)

IRENE RIEPE MARCHEZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PNEUS BRESCANSIN LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002408-21.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

IRENE RIEPE MARCHEZI, JOSE MARCHEZI NETO EXECUTADO: COMERCIO 

DE PNEUS BRESCANSIN LTDA Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, 

dos juros moratórios, das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 

do Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002647-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGALHAES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002647-25.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIO MAGALHAES DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade de 

tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto no 

Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 

7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 12 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002664-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002664-61.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA DIVA MENDES REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 12 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002659-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVA MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002659-39.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA DIVA MENDES REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 
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Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 12 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002705-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MACARIM DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002705-28.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA MACARIM DA SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 12 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002713-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002713-05.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA DE FATIMA DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 12 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002745-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNO LIELL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002745-10.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ERNO LIELL REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Designe-se audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 12 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002793-66.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002793-66.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIA BELA DE ARAUJO REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 13 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002797-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA JOSE TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002797-06.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EVA JOSE TEIXEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 13 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002789-29.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA BOREAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002789-29.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

FATIMA BOREAN REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. Designe-se 

audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador 

credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a 

de que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 13 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000884-86.2020.8.11.0015

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:

CLEBERSON SOUSA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000884-86.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: CLEBERSON SOUSA 

ROCHA Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 12 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001795-98.2020.8.11.0015

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:

DONIZETE JOSE DE SENA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001795-98.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DONIZETE JOSE DE 

SENA Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, 
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para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das 

custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 12 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 175069 Nr: 10619-44.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARPELLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT, JULIANO GALADINOVIC ALVIM - OAB:17.010/MT

 Vistos etc. 1. Defiro o pedido formulado pelo procurador da parte autora 

em audiência. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me 

os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpre-se. 4. Saem os presentes 

intimados.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Marya Karolina Relva Henklein, 

estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz(a) de Direito, em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 247007 Nr: 16505-19.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMAR LODI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DE MATOS IDELFONSO, WELLINA 

DALVA FURRIER ILDEFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Alves de Sá - OAB:OAB/MT 

24654/O, ÉDILO TENÓRIO BRAGA - OAB:OAB/MT 14.070, PAULO 

FIDELIS MIRANDA GOMES - OAB:23126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO - OAB:18827

 Número do Processo: 16505-19.2015.811.0015

Vistos etc.

1. Nos termos do art. 139, V, do CPC, designo audiência de tentativa de 

conciliação para o dia 30 de março às 14:00 horas, à qual deverão 

comparecer as partes e/ou seus procuradores com poderes para 

transigir.

2. Não sendo obtida a conciliação, intime-se a parte exequente, por meio 

de seu advogado, para que, no prazo de cinco dias, dê prosseguimento 

ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

 3. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos.

 4. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 6 de março de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273388 Nr: 11932-98.2016.811.0015

 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: ALINE LEMKE ZOLETTI, ANA JULIA ZOLETTI, NATALI 

SABRINA FATIMA PICOLOTTO ZOLETTI, PEDRO HENRIQUE ZOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT, SÉRGIO LUIS HESSEL LOPES - OAB:OAB/PR 21.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Número do Processo: 11932-98.2016.811.0015

Vistos etc.

1. Compulsando os autos, verifico que os requerentes foram devidamente 

intimados para se manifestarem sobre a petição do Perito Judicial de fls. 

385/387, contudo, quedaram-se inertes, fl. 393.

2. Deste modo, e considerando que a data designada para a realização da 

perícia já transcorreu, designo o dia 13/04/2020, as 13:00 horas, na 

escrivania da 3ª Vara Cível desta Comarca, Fórum de Sinop, data, hora e 

local para o início dos trabalhos periciais.

3. Ciência aos senhores assistentes técnicos, estes se indicados 

tempestivamente.

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 11 de março de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 43155 Nr: 7864-28.2004.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO NARDINO, EMILIA NARDINO DONIM, 

HERDEIROS DE GUILHERME SCAPIN e OSQUER SCAPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESQUADRIAS SINOP, TIGRE COMPENSADOS 

LTDA, MADEIREIRA FABIANE LTDA. EPP, REISSONE INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, COCA COLA E KAISER, POSTO 

LOCATELLI, LANCHONETE PANDULHO, MARACAÍ FLORESTAL E 

INDUSTRIAL LTDA., CARGILL AGRÍCOLA S/A, AMADEC, ATLANTA 

VEÍCULOS, CHARM`S MOTEL, SERVE BEM SUPERMERCADOS, 

CONTROESTE MADEIRAS LTDA, THOMASI INDÚSTRIA DE MADEIRAS 

LTDA, OVETRIL - ÓLEOS VEGETAIS TREZE TÍLIAS LTDA., SULARROZ 

INDUSTRIAL LTDA, MENCATO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME, 

MADEIREIRA NOVO ESTADO LTDA, CONTRUTORA CELEIRO, ARROZ 

ENGENHO, ARROZ KOBLENZ, O CASARÃO IND. E COM. DE CASAS PRE 

FABRICADAS, GRAND NORETTE, MADEIREIRA VEPAR, LELLMANN, BMF 

IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA, MADEIREIRA SERRAZUL LTDA, PAULO 

ROMI SERAFIM, CHÁCARA SANTA PAULA, FRIALTO - FRIGORÍFICO ALTO 

NORTE S/A, FAZENDA IRMÃOS PUHL, ATHENAS MOTEL, BOATE BALUÍ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA COLTURATO AIDAR - 

OAB:227.787/SP, JORGE AIDAR - OAB:13179/SP, LUIZ GONZAGA 

PEÇANHA MORAES - OAB:103592, MOACIR ALMEIDA FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MS 9674, SAMIRA ANTONIETA DANTAS NUNES 

SOARES - OAB:120.253/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NATAL GIARETTA - 

OAB:5899-A, CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - OAB:MT-4.865, CELSO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952/MT, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, DANIEL BATISTA DE AGUIAR - OAB:3537/MT, 

DANIELA SEEFELD WERNER - OAB:7839-B/MT, FERNANDO ULYSSES 

PAGLIARI - OAB:3047/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, 

JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, JOSÉ SEBASTIÃO 

DE CAMPOS SOBRINHO - OAB:6203, LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT, LUCIANO DA CAS SIMA - OAB:54193/RS, MARCELO 

GUSTAVO PINHEIRO POLÔNIO (FALECIDO) - OAB:7186-B, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT, 

RODRIGO EDLER DURAND - OAB:53214/RS, SANDRA SATOMI OKUNO 

DE AGUIAR - OAB:3499/MT, SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 Processo nº 7864-28.2004

Vistos etc.

Dado o teor da petição de fls. 2.531/2.535, determino a intimação dos 

requerentes espólio de Guilherme Scapin e sua esposa, espólio de João 

Scapin e sua esposa, espólio de Rino Scapin e sua esposa e espólio de 

Osquer Scapin e sua esposa para que comprovem a nomeação do Sr. 

Créuso Scapin como inventariante dos respectivos espólios, trazendo aos 

autos cópia dos termos de compromisso correspondentes no prazo de 30 

dias, sob pena de extinção da ação com relação a eles, art. 313, § 2º, II do 

CPC.

Considerando que os requerentes Angelo Nardino e Emilia Donin Nardino 

também faleceram, defiro o pedido de substituição processual requerido 

na petição de fls. 2.572/2.575. Retifique-se.

Cumpridas as diligências acima determinadas, cumpra-se, no que couber, 

a decisão de fl. 2.434.

Intime-se.
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Cumpra-se.

Sinop/MT, 12 de março de 2020.

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 77460 Nr: 5831-94.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTM ARTEFATOS DE MADEIRA S/A, CELSO 

ANTONIO TRIERWEILER, NEVALDIR GRAF, TG PARTICIPAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT

 Número do Processo: 5831-94.2006.811.0015

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO 

DA AMAZÔNIA S/A em face de GTM ARTEFATOS DE MADEIRA S/A e 

OUTROS.

Pode-se ver pelo ofício de fl. 346, a informação de que os valores aqui 

discutidos foram compensados nos autos nº 10327-20.2016.811.0015, em 

trâmite na Primeira Vara Cível desta comarca, conforme decisão de fls. 

347/348.

Diante disso, quitada a obrigação, julgo extinta a execução de título 

extrajudicial, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

 Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

penhorada, na forma como requerida à fl. 353, devendo o exequente ser 

intimado pessoalmente.

Por conseguinte, expeça-se o necessário, em especial, liberem-se todas 

as eventuais penhoras existentes nos autos.

Custas, se existirem, pelos executados.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Sinop/MT, 6 de março de 2020.

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165606 Nr: 447-43.2012.811.0015

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO TEICHEIRA TURRA, ANDREI 

TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

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

 Intimar o advogado da autora Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para que o 

prazo de cinco dias informe endereço do devedor, para posterior 

expedição do mandado de penhora ou, no mesmo prazo requeira o que 

endender de direito, uma vez que a intimação se deu por edital.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165606 Nr: 447-43.2012.811.0015

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO TEICHEIRA TURRA, ANDREI 

TEICHEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

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

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 447-43.2012.811.0015 – CÓDIGO: 165606

ESPÉCIE: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

PARTE RÉQUERIDA: ARNALDO TEICHEIRA TURRA e ANDREI TEICHEIRA 

TURRA

INTIMANDO: Requerido(a): Andrei Teicheira Turra, Cpf: 00636859142, Rg: 

1423606-0 SSP MT Filiação: Arnaldo Teicheira Turra e Soeli Terezinha 

Teicheira Turra, data de nascimento: 09/11/1985, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, solteiro(a), gerente, do comércio

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para que no prazo de cinco (05) dias, contados da 

expiração do prazo do deste edital, querendo, se manifeste acerca da 

penhora/bloqueio on line realizado em conta bancária de sua titularidade.

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, Silvia Regina 

Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

Sinop - MT, 9 de março de 2020.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86968 Nr: 4417-27.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HERMES DA CRUZ, CLÓVIS 

SANCHES, MARLI TEREZINHA GOBBI SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT, ADRIANO SCOMPARIN - OAB:OAB/MT 

21.803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA para que acompanhe o cumprimento da carta precatória que 

enviada via malote digital - Código de rastreabilidade: 8112020499402- 

para o Cartório Distribuidor da Comarca de Tangará da Serra - MT, a fim de 

que a mesma não seja devolvida por falta de providência da parte, bem 

como para que todas as manifestações referentes a mesma sejam 

realizadas diretamente naquela Comarca.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130635 Nr: 9851-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO - 

OAB:OAB/MT 18.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 9851-89.2010.811.0015 – CÓDIGO: 130635

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

PARTE RÉQUERIDA: MARCOS FERREIRA DE SOUZA

INTIMANDO: Executados(as): Marcos Ferreira de Souza, Cpf: 

53512081134, Rg: 0.818.615-4 SSP MT Filiação: Antonio Ferreira de Souza 

e Davina Furtuozo de Souza, data de nascimento: 14/02/1971, 

brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, solteiro(a), motorista

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do EEXECUTADO e de seu cônjuge, caso não 

seja encontrada pessoalmente, e DE TERCEIROS INTERESSADOS, na 

forma do art. 876 do CPC, do teor da petição de fls. 137/138 adiante 

transcrita, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
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expiração do prazo deste edital, se manifestarem.

TRANSCRIÇÃO DA PETIÇÃO: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, já qualificada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial 

em epígrafe, proposta em desfavor de Marcos Ferreira de Souza, também 

qualificado, por meio de sua advogada e bastante procuradora que esta 

subscreve, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, em 

atenção a intimação publicada em 27.08.2018 via DJe 10324, expor 

requerer o que segue: Ab initio, analisando o tramite processual vemos 

que no ano anterior o imóvel de propriedade do Sr. Marcos Ferreira de 

Souza foi devidamente avaliado pelo meirinho no montante de RS 

127.114,28 (cento e vinte e sete mil, cento e quatorze reais e vinte e oito 

centavos). Devidamente intimada para se manifestar a respeito da 

avaliação, a Exequente expressou a concordância e solicitou a venda do 

imóvel através de leilão judicial, pleito este que foi deferido, sendo 

agendado para 25 outubro de 2018 a realização de tal ato. Porem, 

reanalisando o caso, levando em consideração que o valor da causa 

ultrapassa consideravelmente o montante que o imóvel poderá ser 

leiloado, bem como, vislumbrando que a parte Autora trata-se de uma 

imobiliária, a realização de tal leilão não se demonstrara vantajoso, motivo 

pelo qual, com fulcro no artigo 797 do CPC, a Exequente vem através 

desta expressar sua desistência na realização do leilão judicial, pugnando, 

pois, pela adjudicação do imóvel no montante da avaliação.

Termos em que, Pede deferimento. Sinop, 3 de setembro de 2018. 

ANDREYA MONTI OZÓRIO BUSTAMANTE OAB/MT 12.605 THIAGO 

REBELATO ZORZETO OAB/MT 14.338-A

DECISÃO/DESPACHO: FL. 139: Vistos, etc... Diante do pedido de 

adjudicação do imóvel requerido pelo exequente às fls. 137/138, cancelo o 

leilão designado às fls. 124. Em observância ao disposto no art. 876, § 5º, 

do CPC, determino a intimação pessoal do executado e de terceiros 

interessados, estes por edital, do teor da petição de fls. 137/138, e para, 

querendo, que se manifestem no prazo de cinco dias. Havendo 

manifestação, façam-me os autos cls. para deliberação, caso contrário, 

nos termos do art. 876, do CPC, defiro a adjudicação pelo preço da 

avaliação de fls. 115, devidamente atualizado, mediante o abatimento do 

valor em execução. Transcorrido o prazo de 5 dias contados da ultima 

intimação e decididas eventuais questões, lavre-se, de imediato, o auto de 

adjudicação, expedindo-se o competente mandado de entrega ao 

adjudicante, se bem móvel, ou carta de adjudicação, se bem imóvel, nos 

moldes do parágrafo único do art. 877, § 2º, tendo em vista que, havendo 

um só pretendente, a adjudicação reputa-se prefeita e acabada com a 

assinatura do auto, independentemente de sentença, nos termos do art. 

877, § 1º do CPC. Em seguida, intime-se a exequente para que requeira o 

que entender de direito em cinco dias, sob pena de extinção, e 

quedando-se inerte, intime-a pessoalmente, consignando a mesma 

advertência. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

JUIZ DE DIREITO

FL. 144: Vistos etc. Considerando que foram esgotadas as tentativas de 

localização do executado, tanto que ele foi citado por edital, 66/67 e 92, e 

apesar de cientificado acerca da avaliação do seu imóvel, quedou-se 

inerte, fl. 115, determino seja ele intimado do pedido de adjudicação de fls. 

137/138, por edital, pelo prazo de 20 dias, na forma como determinada à fl. 

139. Nos termos do art. 876, § 5º do CPC, determino a intimação pessoal 

da cônjuge do executado no endereço indicado na certidão de fl. 115, e 

restando infrutífera a referida diligência, intime-a por edital, nos moldes 

supra. No mais, cumpra-se no que couber a decisão de fl. 139. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 15 de janeiro de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE 

PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

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, Silvia Regina 

Gouveia, Gestora Judicial, digitei.

Sinop - MT, 10 de março de 2020.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130635 Nr: 9851-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO - 

OAB:OAB/MT 18.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dr. ANDREYA MONTI OSORIO 

BUSTAMANTE para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da 

diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do 

mandado de intimação, no bairro Jardim Paulista, devendo para tanto 

recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – 

emissão de guia - diligência (1º grau) – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção simular guia e, após em gerar a guia, juntando a mesma 

aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade com o 

Provimento 7/2017 - CGJ, bem omo para que, caso queira a publicação na 

imprensa oficial e local do Edital de Citação expedido, compareça perante 

esta escrivania no prazo de cinco (5) dias e faça a retirada do mesmo, 

entretanto conforme dispõe o novo CPC, referido edital já foi encaminhado 

para publicação via DJE, bem como foi afixada cópia do mesmo, em local 

visível e de costume no átrio do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 278425 Nr: 15075-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIBER-KWS SEMENTES S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDIAR RIVERO RODRIGUES, R. R. 

RODRIGUES COMERCIAL AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR JORGE MATOS - 

OAB:13066/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. VICTOR JORGE MATOS para que no 

prazo de cinco dias se manifeste requerendo o que de direito acerca do 

resultado das buscas de bens efetuadas através dos sistemas RENAJUD 

e INFOJUD às fls. 349/351 e 357.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337355 Nr: 14324-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVESTRE MANOEL FRANCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA CRISTINA DA SILVA SANTOS, 

EDSON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT, VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:23591/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT

 Intimar o advogado dos devedores Dr. JACSON MARCELO NERVO que no 

prazo de 15 dias, cumpra a obrigação, na forma como requerido na 

petição de fls. 65/69, sob pena de aplicação da multa de 10% sobre o 

valor da condenação e mais honorários de 10%, ficando ciente que findo 

o prazo sem pagamento inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para 

o oferecimento de impugnação, conforme art. 525 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163880 Nr: 11813-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GHELLER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773 OAB SP, FÁBIO PASCUAL ZUANON - 

OAB:OAB/SP 172.589, THIAGO OLIVEIRA GUIMARÃES POLISEL - 

OAB:MS/21.332-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da autora Dr. BRUNO ALEXANDRE GUTIERREZ para 

que no prazo de cinco (05) dias recolha a guia, disponível no site 

www.tjmt.jus.br, sendo guias - Certidão de Processo em tramitação - sem 

busca, juntando-a aos autos para posterior expedição de certidão para 

fins de averbação da penhora realizada nos autos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243139 Nr: 13988-41.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIRAS PIANOSKI LTDA. - EPP, AFONSO 

PIANOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado do autor Dr. MAURO PAULO GALERA MARI para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, indique bens passiveis de penhora, sob pena 

de extinção, uma vez que restou negativo o mandado, conforme certidão 

lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 154, que poderá ser acessada 

em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221466 Nr: 571-21.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERRADUS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Z. ALVES CAMILO TURISMO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSILEI CLAUDIA CANOSSA - 

OAB:21749/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a advogada da autora Dra. JUSILEI CLAUDIA CANOSSA para que 

no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste e requeira o que entender de 

direito acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às fls. 90, 

que poderá ser acessada em sua íntegra no site www.tjmt.jus.br.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160034 Nr: 7379-81.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIEDER FERREIRA PIMENTEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHAVES ABDALLA - 

OAB:OAB/MG 66493, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:14992, ROSANA FARTO ROTTA - OAB:190.494/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RICARDO DE 

OLIVEIRA PENTEADO, para devolução dos autos nº 

7379-81.2011.811.0015, Protocolo 160034, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008459-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FIGUEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ASSIS DA SILVEIRA (EXECUTADO)

LEONICE SILVA SILVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 

1008459-19.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.515,00 ESPÉCIE: AÇÃO 

DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL POLO ATIVO: 

NELSON FIGUEIRA DOS SANTOS Endereço: Estrada Um, n. 25, 

Comunidade Boa Vista no Município de Sinop/MT POLO PASSIVO: LEONICE 

SILVA SILVEIRA Endereço: Chácara Agrovila Cinco, Inexistente, Gleba 

Mercedes Cinco, SINOP - MT - CEP: 78550-000 VILMAR ASSIS DA 

SILVEIRA Endereço: DAS ANDORINHAS, 389, GARCA, COLNIZA - MT - 

CEP: 78335-000 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a,s) acima 

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

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial 

a seguir resumida, para, dentro de três (03) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou, no prazo de quinze (15) dias ofereçam embargos ou 

requeiram o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, com 

depósito de trinta por cento (30%) do valor do débito, custas e 

honorários.. Os honorários advocatícios serão fixados em 10% sobre o 

valor do débito, e, havendo pagamento integral no prazo de três dias, 

serão reduzidos pela metade, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. Advertí-lo 

de que, caso não manifeste nos autos no prazo legal, que foi nomeado 

curador especial, na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação para, querendo, 

oferecer defesa no prazo legal, bem como, acompanhar o feito até seus 

ulteriores termos., conforme documentos vinculados disponíveis no Portal 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Conforme instrumento particular em anexo, o 

Exequente celebrou contrato de compra e venda com a Executada 

Leonice Silva Silveira, onde vendeu o imóvel denominado Chácara Agrovila 

Cinco, Gleba Mercedes Cinco, Quadra 03, Lote 04, Zona Rural com área 

de 30 m de frente e 60 m de lateral, no município de Sinop/MT. O preço da 

compra e venda acertado foi o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 

reais), acordando-se que a Executada arcaria com a entrada de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), uma parcela de R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser 

paga em 30/01/2017 e 20 (vinte) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Ocorre que a Executada atrasou algumas parcelas, de modo tal que as 

partes firmaram novo acordo tácito, onde a Executada entregou alguns 

cheques do Executado Vilmar Assis da Silveira, eis que este é 

empregador do atual companheiro da Executada, o Senhor Adilson Lemes 

(conhecido por “Índio”), tanto é que a Executada Leonice endossou o 

cheque para o Exequente. Ocorre, contudo, que o cheque n. 000016, 

agencia 0234, conta 052700, de Vilmar Assis da Silveira, valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), foi devolvido pelos motivos 11 e 12, ou 

seja, cheque sem fundos, 1ª e 2ª apresentação. Assim, o valor do débito 

atualizado soma o montante de R$ 1.515,00 (mil, quinhentos e quinze 

reais), conforme demonstrativo em anexo, ressaltando-se que o cálculo 

foi realizado nos termos do REsp 1.556.834 do Superior Tribunal de 

Justiça, que definiu que a correção monetária para a cobrança de 

cheques incide desde a data de emissão do documento, enquanto os juros 

de mora devem ser contados a partir da primeira apresentação do cheque 

à instituição financeira. Outrossim, considerando que todas as tentativas 

de acordos extrajudiciais restaram infrutíferas, o Exequente busca o 

ajuizamento da presente demanda visando o ressarcimento dos valores 

perdidos. DESPACHO ID 15088462: VISTOS, ETC... Defiro ao Exequente os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Citem-se os executados para 

que no prazo de três dias efetuem o pagamento da dívida, sob pena de 

penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecerem embargos, 

independente da segurança do Juízo, ou requererem o pagamento do 

débito em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e 

juros de 1% ao mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. 

Recaindo a penhora em bem imóvel, intimem-se os executados, e seus 

cônjuges, se casados forem, para conhecimento. Recaindo a penhora em 

bem móvel, determino a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II 

do CPC, se não houver depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão 

em poder do exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando 

anuir o exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em 

poder dos executados, e também porque o Supremo Tribunal Federal 

declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo 

encontrados os executados, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo 

com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o exequente o que 

determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO 

DESPACHO ID 27640266:Vistos etc. 1. Considerando que já houve a 

busca de endereço dos Executados através dos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, ID. 17376104/17376105, indefiro o pedido 

de ID.19493232. 2. Por conseguinte, intime-se o exequente para que 

requeira a citação por edital no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

3. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, por edital, este 
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pelo prazo de 20 dias. 4. Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 5. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 19 de dezembro de 2019. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, NIRLEI APARECIDA ALVES 

MARTINEZ BOTIN, digitei. SINOP, 3 de março de 2020. Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1009432-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GODOY CARVALHO (REU)

MADEIREIRA SUL IND. DE MADEIRAS LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA PROCESSO n. 

1009432-37.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 26.621,00 ESPÉCIE: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL POLO ATIVO: 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 120C, SETOR 

COMERCIAL, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-138 POLO 

PASSIVO: RAFAEL GODOY CARVALHO Endereço: DOS CICLAMES, 207, 

TELEFONE 66-99644-2531, JARDIM PRIMAVERA, SINOP - MT - CEP: 

78550-416 MADEIREIRA SUL IND. DE MADEIRAS LTDA - ME Endereço: 

RUA JOÃO PEDRO MOREIRA DE CARVALHO, 2511, - LADO ÍMPAR, 

DISTRITO INDUSTRIAL, SINOP - MT - CEP: 78557-527 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

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

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. Advertí-lo de que, 

caso não manifeste nos autos no prazo legal, que foi nomeado curador 

especial, na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, 

o qual deverá ser intimado desta nomeação para, querendo, oferecer 

defesa no prazo legal, bem como, acompanhar o feito até seus ulteriores 

termos. RESUMO DA INICIAL: O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, no dia 02/06/2016, durante as 

apurações acerca de irregularidades no uso do SISFLORA pela empresa 

Patrick Rafael Remonti – ME, atualmente sob a denominação de 

MADEIREIRA SUL IND COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME, registrou a 

venda ilegal de 26,621 m³ de madeira serrada, da essência Cambará, 

mediante a emissão de guia florestal (G.F3 nº 220) e nota fiscal 

fraudulenta. De acordo com os documentos apresentados pelo IBAMA, 

além da comprovação de que a empresa requerida estava inserida em um 

forte esquema relacionado à simulação fraudulenta de transações 

comerciais de produtos florestais no SISFLORA, constatou-se que o 

produto vegetal comercializado tinha origem ilegal. Diante disso, o órgão 

ambiental apurou que a guia florestal, bem como a nota fiscal foram 

emitidas de forma fraudulenta pela empresa requerida para dissimular a 

comercialização e o transporte ilegal de 26,621 m³ de madeira. Por esta 

razão, o IBAMA lavrou o auto de infração 9118197-E, em face da empresa 

Patrick Rafael Remonti ME, atualmente sob a denominação de Madereira 

Sul Ind Comércio de Madeiras LTDA ME, e encaminhou cópia ao Ministério 

Público para as providências necessárias no tocante à reparação do dano 

ambiental causado, o que ora se almeja na presente ação civil pública. 

DESPACHO ID 22135408: Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa 

de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Ciência ao Ministério Público. 5. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 01 de agosto de 2019. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal 

DESPACHO ID 26851350: Vistos etc. 1. Defiro o pedido sob Id. 26800006, 

e consequentemente, cancelo a audiência de conciliação designada para 

hoje. 2. Por conseguinte, considerando que os endereços obtidos através 

dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário são os mesmos já 

diligenciados nos autos, determino a citação dos réus por edital, este pelo 

prazo de 20 dias, para, querendo, apresentarem contestação em 15 dias. 

3. Ultrapassado o prazo, e não havendo manifestação, nomeio-lhes 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça contestação no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até 

seus ulteriores termos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 4 de dezembro de 2019. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito em Substituição Legal 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, NIRLEI APARECIDA ALVES MARTINEZ 

BOTIN, digitei. SINOP, 6 de março de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 
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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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001179-26.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO DORNELLES DE NORONHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001179-26.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: LAURO DORNELLES 

DE NORONHA Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, na qual se requer a concessão de medida liminar, 

ante a inadimplência das prestações assumidas no contrato firmado entre 

as partes. 1.2. Com a inicial, foram apresentados os devidos documentos. 

É o breve relatório. Fundamento e decido: 2. Compulsando os autos, 

verifica-se que a ação foi devidamente instruída com o contrato (ID 

29111792), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor do requerente. 2.1. Restou comprovada, 

ainda, a constituição em mora da parte requerida, consubstanciada por 

notificação extrajudicial ID. 29111793. 3. Deste modo, restam preenchidos 

os requisitos exigidos pelo § 2º, do art. 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69, o 

que autoriza a medida pretendida. 4. Assim, com fundamento no art. 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, concedo os pedidos liminares e, em consequência, 

determino a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. 5. Expeça-se 

o competente mandado, depositando-se o bem em mãos da parte 

requerente, que se sujeitará às cominações legais de fiel depositário, o 

qual deverá ser advertido de que o bem somente poderá ser retirado 

desta comarca, após o prazo para purgação da mora, sob pena de 

responder pelos danos que vier dar causa. 5.1. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 5.2. 

Consigno que os atos processuais para cumprimento do item 04 poderão 

realizar-se nos termos do disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 6. Cite-se 

a parte requerida, que poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, após 

executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Advirta-a, ainda, 

de que poderá contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da execução da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos aduzidos na inicial. 6.1. Consigno, por oportuno, que o prazo para 

purgação da mora não possui natureza processual, tratando-se de prazo 

material, ou seja, deve ser contado em dias corridos, e não em dias úteis. 

7. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), restitua-se o bem a parte requerida, 

expedindo-se o necessário. 8. Contestado ou não o pedido, voltem-me 

conclusos para decisão. 9. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 10 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIR SCHRARD SCHWERZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000437-98.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CLEDIR SCHRARD SCHWERZ REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO 

JURÍDICO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS COM TUTELA DE 

URGÊNCIA. que CLEDIR SCHRARD SCHWERZ move contra Banco Safra 

S-A., em razão da existência de um contrato de empréstimo realizado de 

forma fraudulenta em seu nome perante o banco/requerido, razão pela 

qual busca a tutela deste juízo a fim de que seja determinado a este que 

cesse a cobrança das parcelas e não proceda a sua negativação. É o 

relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do novo CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Em que pese neste momento processual não vislumbrar a 

prova inequívoca do alegado, deve se dar guarida à afirmação de que a 

requerente jamais efetuou qualquer transação com o banco/requerido, até 

porque os documentos ID 28320715 demonstram que o contrato ora em 

questão não foi subscrito pela requerente, mas sim por pessoa 

desconhecida, fato esse que revela a probabilidade do seu direito. O 

"Periculum in mora" está demonstrado diante dos prejuízos que o protesto 

e a inscrição nos órgãos de proteção o crédito pode acarretar, pois uma 

vez inscrito no rol de maus pagadores, certamente estará ela impedido de 

contratar qualquer financiamento, empréstimo e de participar de qualquer 

certame licitatório, além, é claro, ser tal inscrição meio vexatório, o que não 

deixa de constituir fundado receio de dano grave e de difícil reparação. 

Desta forma, uma vez presentes os requisitos constantes no art. 300 do 

CPC, defiro o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial para 

determinar que o requerido se abstenha de debitar as parcelas oriundas 

do contrato ID. 28320715, da conta bancária e aposentadoria do 

requerente, bem como de negativar ou protestar o respectivo débito, sob 

pena de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condiciono o 

cumprimento da presente decisão ao depósito judicial da importância de R$ 

3.273,62 (três mil duzentos e setenta e três reais e sessenta e dois 

centavos), no prazo de cinco dias, sob pena de revogação da tutela. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 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 parte 

requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Por fim, em 

consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, não 

verifico qualquer informação que desabone a declaração de 

hipossuficiência ID. 28320711, razão pela qual defiro a requerente os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 10 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1011232-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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JOAO CARLOS BOTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN OAB - MT0014480A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON OAB - MT25838/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO(A))

MURILO BOSCOLI DIAS OAB - MT0020423S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1011232-71.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

JOAO CARLOS BOTIN EXECUTADO: MAPOL CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA - ME Vistos etc. O numerário penhorado não 

garante o juízo, razão pela qual defiro a penhora do imóvel indicado pelo 

exequente na petição ID 27094757, mediante termo nos autos, nos moldes 

do art. 845, § 1, do C.P.C, devendo o exequente, para conhecimento de 

terceiros, proceder como determina o art. 844 do referido diploma. 

Efetivada a penhora sobre o imóvel, intime-se o executado e seu cônjuge, 

se casado for. Avalie-se o imóvel, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

observar o valor do débito exequendo e cumprir o que determina o art. 

872, § 1º do CPC. Com a avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 5 dias. Havendo concordância com a avaliação 

ou não havendo manifestação, intime-se o exequente para que requeira a 

adjudicação, alienação em hasta publica, ou a venda particular do imóvel 

penhorado, caso contrário façam-me os autos cls. para deliberação. No 

mais, intime-se o executado acerca da penhora online realizada em sua 

conta bancária, art. 854, § 2º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 11 

de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001182-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RODRIGUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RUCKS (REU)

GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES MARQUES (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001182-78.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

NILZA RODRIGUES SANTANA REU: GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES 

MARQUES, ALEXANDRE RUCKS Vistos, etc. 1. Cuida-se de “AÇÃO DE 

DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM 

COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS”, ajuizada por NILZA 

RODRIGUES SANTANA em face de GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES 

MARQUES e ALEXANDRE RUCKS, pugnando, pela concessão do despejo 

liminar, com fundamento no artigo 59, §1º, inciso IX, da Lei de Locação, do 

imóvel localizado na Avenida das Figueiras, nº 842, Centro, Sinop/MT, 

objeto de contrato de locação para fins comerciais entabulado com os 

requeridos em 27/05/2015, pelo valor do aluguel mensal na quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). 1.1. Discorre que os requeridos estão 

inadimplentes com o pagamento dos alugueres a partir do mês de 

novembro de 2019, sendo que o débito dos locativos perfaz o montante de 

R$ 17.645,60 (dezessete mil seiscentos e quarenta e cinco reais e 

sessenta centavos). 1.2. A inicial veio instruída com os documentos de ID 

29113914/29113927. É o breve relatório. Fundamento e decido: 2. Sobre o 

despejo na modalidade perquirida pela parte autora, o art. 59, §1º, incisos 

IX da Lei nº 8.245/91, in verbis, assim determina: “Art. 59 (...) - § 1º 

Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de 

aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato 

desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter 

sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, 

independentemente de motivo.”. 3. Desse modo, nas ações de despejo, 

com fundamento exclusivo na falta de pagamento de aluguel e acessórios 

da locação, poderá ser concedida liminar, para desocupação em quinze 

dias, inaudita altera pars, desde que: a) seja prestada caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel; b) esteja contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. Aliás: “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – CONTRATO GARANTIDO POR 

FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR DE DESPEJO – 

ART. 59, §1º, INCISO IX C/C ART. 37, II, TODOS DA LEI Nº 8.245/91 – 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – RECURSO DESPROVIDO.“ Para a 

concessão de liminar de despejo por falta de pagamento de aluguéis e 

acessórios, é estritamente necessário e indispensável que o locador 

comprove a existência de três requisitos: a falta de pagamento; a 

prestação de caução no valor equivalente a de três meses de aluguel e a 

ausência de qualquer garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, Lei 

nº 8.245/91” (AI 8456/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, 

Publicado no DJE 09/08/2016). NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, 

Publicado no DJE 17/10/2017 – negrito acrescentado).” 4. Conforme se 

observa do instrumento contratual juntado em ID 29113924, trata-se de 

locação de imóvel comercial, ao qual existe a presença da garantia 

prevista no artigo 37, inciso II, da Lei 8.245/91, razão pela qual indefiro o 

pedido de desocupação liminar do locatário. 5. Por conseguinte, citem-se 

os requeridos, para que, no prazo de 15 dias contestem a ação, ou, nesse 

mesmo prazo, requeiram autorização para o pagamento do débito 

atualizado, nos termos do art. 62, inciso II, e suas alíneas, da Lei nº 

8.245/91, consignando no mandado as advertências dos arts. 285 e 319 

do C.P.C. 6. Considerando que há nos autos somente a comprovação do 

pagamento das custas judicias (ID. 29165649/), determino a intimação da 

parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias efetue o pagamento da taxa judicial, sob pena de 

cancelamento de distribuição. 7. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 13 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000385-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE SCHORR FERNANDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN OAB - MT0021803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000385-05.2020.8.11.0015 

EMBARGANTE: DANIELE SCHORR FERNANDES EMBARGADO: 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA Vistos etc. 1. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária a embargante, vez que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 2. Recebo os presentes embargos, no 

entanto, não estando seguro o Juízo e ausentes os requisitos exigidos 

pelo art. 919, § 1º do CPC, deixo de conceder-lhes o efeito suspensivo. 3. 

Certifique-se nos autos principais, e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos. 4. Intime-se a embargada, na pessoa do seu advogado, 

para que no prazo de 15 (quinze) dias ofereça resposta, fazendo-me 

conclusos os autos para proferir sentença ou designar audiência de 

instrução e julgamento (art. 920, CPC). 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

13 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008934-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE SOUZA (REU)

DALILA DE JESUS LIMA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008934-72.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: ANTONIO 

DE SOUZA, DALILA DE JESUS LIMA Vistos etc. 1. Considerando a 

composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 840 do Código 

Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 17166054). 2. Por 

conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. 3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos 

do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos do acordo. 

4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 10 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015027-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

VITORIA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT24570/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DE SOUZA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1015027-17.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ADILSON DE SOUZA 

FERREIRA Vistos etc. 1. Considerando a composição amigável entre as 

partes, com fulcro no artigo 840 do Código Civil, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 28981775). 2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, 

inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. 3. Ficam dispensadas 

eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. 

Honorários advocatícios nos termos do acordo. 4. P.R.I.C. Após as 

providências necessárias, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 13 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1006189-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMERITA JARDIM DOARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo PJE 1006189-85.2019.811.0015 Certifico e dou fé que decorreu 

o prazo legal sem que o REQUERIDO apresentasse os documentos 

suscitados na exordial, razão pela qual INTIMO a PARTE AUTORA para 

manifestar em cinco dias, requerendo o que entender de direito. Sinop-MT, 

13 de março de 2020 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora 

judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007419-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZAGONEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO PJE 1007419-65.2019.811.0015 Nos termos da Legislação 

vigente, INTIMO as partes para que em quinze dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, sob pena 

de indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação. Sinop-MT, 13 de março de 2020 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira (gestora judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013330-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DEVEGILI SOCREPPA (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA DO DESPACHO A SEGUIR 

TRANSCRITO: "Processo n.º 1013330-58.2019.8.11.0015 - O requerente 

alega que celebrou instrumento particular de compra e venda com a 

requerida, em 28/11/1997, referente a fração ideal de 8,33333% de um 

imóvel rural, denominado chácara n.º 547, registrado no CRI desta urbe, 

sob a matrícula n.º 24.799. Aduz que quitou integralmente o preço 

ajustado, mas não logrou êxito em obter a transferência do domínio do bem 

para seu nome. Assim, requer a concessão de tutela de urgência, a fim de 

que seja averbada a existência da ação às margens da matrícula do 

imóvel, tornando o bem indisponível até o deslinde do feito. Decido. De 

início, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do 

CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, uma 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

Outrossim, impende consignar que artigo 300 do CPC/2015 estabelece que 

a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com tais 

considerações, verifico que é de rigor o indeferimento do pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, uma vez que ausentes os 

requisitos legais autorizadores para tanto. No ponto, denota-se que o 

requerente pretende a averbação da existência da ação às margens da 

matrícula do imóvel sub judice, bem como a sua indisponibilidade, até a 

prolação da decisão definitiva de mérito. No entanto o requerente não 

instruiu a peça inaugural com documento hábil a demonstrar a quitação do 

compromisso assumido por ocasião da aquisição do bem. Ademais, 

observa-se que o imóvel pertence à requerida, em condomínio com outras 

quatro pessoas, e não consta que tenha sido desmembrada a cota parte 

que o requerente busca o reconhecimento da propriedade. Assim, a 

anotação da existência da ação poderia afetar o direito de terceiros. De 

igual forma, não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, sobretudo considerando que o negócio jurídico mencionado na 

exordial foi ajustado nos idos de 1997, não havendo que se falar em 

urgência da medida, decorridos mais de vinte e dois anos de sua 

celebração. Deste modo, não é possível verificar, em Juízo de cognição 

sumária, os requisitos legais exigidos para a concessão da medida de 

urgência vindicada. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

RESCISÃO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO 

PROCESSO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. O deferimento da tutela de 
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urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da 

existência de perigo de dano ou de inefetividade do processo e que a 

medida seja reversível. Se o pedido de tutela de urgência não está 

arrimado por provas que permitam dizer que o direito alegado goza de 

probabilidade de acolhimento, impõe-se o indeferimento da tutela 

provisória.” (TJ-MG - AI: 10000190754457001 MG, Relator: Amauri Pinto 

Ferreira, Data de Julgamento: 24/09/0019, Data de Publicação: 

27/09/2019). Posto isso, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil e, nos termos 

do art. 334 do CPC, designo audiência para tentativa de conciliação para o 

dia 09/07/2020, às 16h00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se."

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002688-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER PEREIRA (REQUERIDO)

RODRIGO VALTER PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo nº 1002688-89.2020.8.11.0015 Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Ademais, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 

23/07/2020, à 16h00min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40-48. Após o 

recolhimento das custas, 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010379-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRACAS ARAUJO SOUTO (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1010379-91.2019.811.0015 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 endereço 

constante na petição de Id. 28567731, 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.” Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 13 de março de 2020. Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162441 Nr: 10210-05.2011.811.0015

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER, MARCOS LEVI BERVIG, FIDEU 

YAMAK, IRACEMA PUCI YAMAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 162441 Verifica-se que as partes atribuíram à causa o valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais). No entanto, tal quantia não corresponde ao 

valor econômico que envolve o pacto extrajudicial descrito na exordial, 

razão pela qual, se revela imperiosa a correção do valor da causa. (...) 

Deste modo, corrijo o valor da causa para o valor do contrato R$ 

650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) e concedo o prazo de 15 

(quinze) dias para que os requerentes promovam o recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária referente à diferença, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Em igual termo, deverão justificar o 

interesse na homologação do acordo, uma vez que já decorreu o prazo ali 

estabelecido para pagamento de valores e, no tocante à transferência do 

domínio do imóvel, independe de autorização/homologação judicial, 

notadamente porque a ação em apenso já foi julgada, sendo que, a 

lavratura da escritura pública de compra e venda não necessita de 

intervenção judicial. Intimem-se.Sinop/MT, 28 de janeiro de 2020.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229520 Nr: 5329-43.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em pesquisa no sistema PJE, foi localizado o seguinte endereço da 

requerida: Avenida Francisco de Paula Leite, nº. 285/291, Jardim Pedroso, 

CEP:13.340-040, Indaiatuba/SP. Expeça-se carta de citação para o 

referido endereço.

Restando infrutífera a citação, defiro o pedido de citação por edital, com 

prazo de 30 (trinta dias), nos termos da decisão de fls. 24/26.

Decorrido o prazo sem contestação, fica desde já nomeado como curador 
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especial (art. 72, II, do CPC), o Defensor Público desta Comarca, que 

deverá obter vista dos autos para se manifestar, no prazo legal.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284486 Nr: 18629-38.2016.811.0015

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO GERALDO MIRANDA, SILVANA DA 

SILVA MIRANDA, JOSÉ CARLOS DE JESUS CARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS B. TEIXEIRA - 

OAB:14.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT, DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA - 

OAB:MT 17329-0

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que a PARTE AUTORA 

impugnasse a contestação.

Nos termos da Legislação vigente, INTIMO as partes para que em quinze 

dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão ou digam se 

pretendem o julgamento antecipado; e, na mesma oportunidade, 

manifestem se tem interesse na realização da audiência de conciliação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172258 Nr: 7778-76.2012.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INGOMAR ILSON MATTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS B. SAUCEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO LANOT 

HOLSBACH - OAB:OAB/MT 20.112-B, LUIZ SERGIO ROSSI - 

OAB:10.089-A-MT, PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI - 

OAB:10.914-B, SÉRGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - OAB:22252/O

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 282 a 286 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC), INTIMO a parte 

REQUERIDA para manifestar em cinco dias sobre referidos embargos de 

declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193387 Nr: 15150-42.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAMILA MICHIKO TEISCHMANN, DAUTO BARBOSA 

CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6199/MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - 

OAB:16962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 INTIMAÇÃO dos EXEQUENTES para manifestarem em cinco dias sobre 

petição de fl. 232.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98770 Nr: 5722-12.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR TEREZINHA MIERSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, GABRIELLE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:21.905-MT, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE EXEQUENTE para que compareça à Secretaria desta 

Vara, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de retirar a Carta Precatória 

expedida à Comarca de Goiânia / GO, devidamente instruída, para as 

devidas providências junto ao Juízo Deprecado, devendo comprovar a 

distribuição da mesma no prazo de 30 (trinta) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013447-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO VILSON SOLANO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1013447-49.2019.8.11.0015 O embargante pretende 

obter o efeito suspensivo aos embargos, alegando que houve a quitação 

do débito, diante da realização de negociações e compensação entre as 

partes, aduzindo que ofereceu um imóvel para fins de penhora na ação de 

execução. DECIDO: No caso dos autos, não há que se falar em 

suspensão do processo executivo, uma vez que os requisitos previstos 

no art. 919, §1º, do CPC não se apresentam preenchidos, sobretudo 

diante da ausência de probabilidade do direito sustentado, haja vista que a 

alegação de quitação da dívida demanda dilação probatória. Isso porque, 

embora o embargante tenha discorrido sobre a existência de 

compensação havida entre as partes, tal negociação envolve outros 

negócios jurídicos, de modo que não é possível concluir, nessa fase 

processual, pela verossimilhança das alegações autorais. Ademais, não 

consta da inicial instrumento hábil a corroborar a quitação alegada, uma 

vez que, para que seja considerada quitada a dívida, se faz necessário o 

instrumento de quitação, designando o valor, a espécie da divida quitada, 

o nome do devedor e a assinatura do credor, conforme prescreve o art. 

320 do Código Civil. Registro que não se aplica ao caso o disposto no 

parágrafo único do art.320 do CC, uma vez que o documento constante do 

Id n.º 25428337, através do qual o embargante pretende demonstrar a 

quitação, se refere a um pedido de grãos adquiridos junto a embargada, 

no qual consta observação (preenchida à mão) relativa a bonificação, sem 

indicativos de que tal bonificação guarda relação com as confissões de 

dívida exigidas na execução. Os demais documentos juntados pelo 

embargante também não são aptos a evidenciar possível vinculação com o 

crédito que embasa a lide executiva, que possa ensejar a conclusão da 

alegada quitação da dívida. Feitas tais considerações, é de rigor o 

indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Nesse 

sentido, veja-se: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 526. CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVADA. ALEGAÇÃO. NOTA 

PROMISSÓRIA. NEGÓCIO SUBJACENTE. LITERALIDADE. INEXIGIBILIDADE. 

QUITAÇÃO. DÍVIDA. DEVEDOR. EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. 

DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTAÇÃO. 1. Para que seja inadmitido o 

agravo de instrumento cuja interposição não foi comunicada pela parte 

agravante ao juízo, necessária a alegação e comprovação pela parte 

agravada, nos termos do artigo 526 do Código de Processo Civil. 2. É 

válida a execução baseada em nota promissória vinculada em negócio 

subjacente, ante a literalidade de que gozam os títulos de crédito. 3. A 

inexistência do crédito é requisito a ser comprovado pelo devedor quanto 

à inexigibilidade ou quitação da dívida inscrita no título. 4. Ausentes os 

requisitos dispostos no artigo 739-A do Código de Processo Civil, a medida 

que se impõe é o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à 

execução. 5. Estando suficientemente fundamentada a decisão agravada, 

em observação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, não há que se 

falar em sua anulação,. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF - AGI: 

20140020101949 DF 0010260-82.2014.8.07.0000, Relator: GISLENE 
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PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/07/2014, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 18/07/2014). Por oportuno, cumpre anotar 

que o produtor rural, ao adquirir insumos agrícolas, não pode ser 

qualificado como destinatário final do produto, sobretudo considerando 

que tal aquisição tem o escopo de complementar a atividade comercial 

desenvolvida. Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRODUTOR RURAL – NÃO 

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES 

DO STJ – COMPRA E VENDA DE SEMENTES PARA PLANTIO – 

GERMINAÇÃO INFERIOR AO PERCENTUAL EXIGIDO PELO MAPA 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO), 

COMPROVADA POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA – AUSÊNCIA DE 

IRREGULARIDADE – ÔNUS DA PROVA – CUMPRIMENTO PELO APELADO – 

INTELIGÊNCIA DO ART. 373 DO CPC – DANOS MORAIS E MATERIAIS 

CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – 

ALEGAÇÕES DE FORÇA MAIOR E ARMAZENAMENTO INDEVIDO – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

O STJ sedimentou o entendimento de que às relações entre produtores 

rurais e fornecedores de insumos agrícolas não se aplica o CDC, pois o 

produtor rural não pode ser considerado destinatário final dos produtos 

em virtude de utilizá-los como meio para o desenvolvimento de sua 

atividade econômica. O artigo 373 do CPC determina que cumpre ao autor 

a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A comprovação 

dos prejuízos causados pelo plantio de sementes com germinação muito 

inferior à exigida gera a obrigação de indenizar materialmente. No caso em 

tela, o dano moral restou configurado, uma vez que o autor passou por um 

longo período de aborrecimentos, teve grande prejuízo e, ainda, restou 

comprovado que a ré sequer tentou resolver a situação do adquirente. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (TJ-MT - 

APL: 00107408320118110055 168974/2016, Relator: DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 14/03/2017). Assim, ao contrário da alegação do 

embargante, não deve incidir ao caso as normas previstas no Código de 

Defesa do Consumidor, bem como não há que se falar em inversão do 

ônus da prova. Feitas tais considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição 

do efeito suspensivo aos embargos e, diante da apresentação de 

impugnação aos embargos (Id n.º 29680232), especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, indicando-as 

com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado. Certifique a Gestora Judicial a não concessão do 

efeito suspensivo nos autos da execução. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002196-97.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CARLOS MORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER DA ROSA OAB - MT20666/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1002196-97-59.2020.8.11.0015 Verifico que a parte 

autora requer a concessão da gratuidade da justiça, benefício este que é 

destinado aos hipossuficientes, que não têm condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido e, em conformidade com 

o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a parte autora comprovar 

que não possui condições de efetuar o pagamento das custas/despesas 

processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte.” (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de seus rendimentos mensais 

(holerite atual, declaração de imposto de renda, entre outros), sob pena de 

indeferimento da gratuidade. Intime-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009905-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVELINO VILSON SOLANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GIOVANI RODRIGUES COLADELLO OAB - MT0012684A-B 

(ADVOGADO(A))

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1009905-23.2019.8.11.0015 Diante da concordância 

da exequente (Id n.º 28674944), defiro a penhora do bem imóvel ofertado 

pelo executado no Id n.º 25428215. Assim, lavre-se o competente termo 

de penhora, consignando que o executado permanecerá como depositário 

do bem. Após, intime-se o executado e seu cônjuge acerca da penhora e 

da condição de depositário. Posteriormente, expeça-se mandado de 

avaliação. Intimem-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008906-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU KATH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH OAB - MT4.259-B (ADVOGADO(A))

MATHEUS GARCIA KATH OAB - MT23199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANI KATH (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1008906-41.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

ALCEU KATH INVENTARIADO: IVANI KATH Vistos. 1. Compulsando o 

plano de partilha de id. 19211046, extrai-se que os herdeiros Neiva e 

Nereu cederam seus direitos hereditários. Assim, tome-se por termo, 

devendo a parte transmitente ser intimada na pessoa de seu advogado 

para assiná-lo ou acostar ao feito a escritura pública de renúncia/cessão. 

Somente excepcionalmente, e quando houver instrumento público de 

mandato, pode a subscrição do termo ser feita pelo procurador, forte no 
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artigo 1.806 do Código Civil. 2. Após, concluso para sentença. 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 6 de março de 2020. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006144-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LEDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS VIEIRA DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

JON LENON DOS SANTOS SOUZA (HERDEIRO)

R. W. C. D. S. (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1006144-18.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

JOSE LEDO DOS SANTOS INVENTARIADO: ELIAS VIEIRA DOS SANTOS 

Vistos. 1. Cumpra-se na forma delineada no item 5 e seguintes da decisão 

de id. 13890622, devendo as partes interessadas se manifestarem, 

inclusive, acerca do pedido de alienação do bem inventariado. 2. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 6 de março de 2020. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009141-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. (AUTOR(A))

C. E. R. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. D. S. D. O. (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) 

DESPACHO, que se encontra nestes autos no(s) ID(s). (28140685 - 

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 “[... 5. Determino a intimação da parte autora por meio de 

seu(ua)(s) advogado(a)(s), para manifestar-se nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão. ...]”

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 227163 Nr: 3950-67.2015.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZÉLIA SOARES DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO DOMINGOS BALESTRERI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR ORTIZ MACHADO - 

OAB:16938-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.1. Manifeste-se a inventariante, no prazo de 15 dias, se possui 

interesse na conversão do presente inventário para o rito de arrolamento 

sumário, apresentando, se o caso, plano de partilha amigável, celebrada 

entre as partes, nos termos da lei, declarando os títulos dos herdeiros e 

os bens do espólio, observado o disposto no artigo 630 do CPC, bem como 

atribuir valor aos referidos bens, para fins de partilha.2. Não havendo 

interesse na conversão, no prazo supra assinalado, deverá a 

inventariante retificar as primeiras declarações, incluindo todos o 

herdeiros, bens e dívidas do espólio, entre outros, em atenção do disposto 

no artigo 620 do CPC, bem como acostar ao feito as certidões negativas 

das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela Procuradoria 

Geral do Estado) e Municipal (localidade dos bens).3. Ante a expressa 

negativa dos demais herdeiros, indefiro o pedido de expedição de alvará 

para saque nas contas do de cujus e alienação do bem móvel arrolado.4. 

Cite(m)-se/Intimem-se, após, os herdeiros habilitados, bem como a 

Fazenda Pública Estadual e a Fazenda Pública Municipal de Vera/MT (CPC, 

art. 626), manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles 

discordar, juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 629), 

ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 

634), manifestando-se expressamente.5. Havendo concordância quanto 

às primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, dos 

bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas 

declarações (CPC, art. 636), intimando-se o(a) inventariante para 

prestá-las, inclusive retificando o valor atribuído à causa e procedendo 

com os recolhimentos das custas e taxas complementares.6. Após as 

últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) dias (CPC, art. 

637).7. Se concordes, ao cálculo e digam todas as partes, em 05 (cinco) 

dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). Não havendo 

impugnação aos cálculos, estes serão homologados por sentença.8. Após 

a homologação dos cálculos [...]

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 271906 Nr: 11009-72.2016.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESC, TSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EZEQUIEL LUZ COELHO, brasileiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 557,83 (Quinhentos e cinquenta e sete reais e 

oitenta e tres centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de restrição do nome da parte requerida e 

CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT . Referido (s) valor(es ) das custas poderá 

(ão) sofrer alteração (ões) em virtude do tempo decorrido.

 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, Ezequiel Pinheiro, digitei.

Sinop, 09 de março de 2020

Dario Ramos de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208155 Nr: 9553-58.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YODS, DCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, apesar de devidamente citado e intimado à fl. 55/57, o 

Requerido deixou de efetuar o pagamento, bem como não apresentou 

quaisquer justificativas para não fazê-lo, caso em que, em cumprimento ao 

artigo 203, § 4º do CPC, INTIMO o (a, s) advogado (a, s) da parte autora 

para manifestar-se quanto à devolução da Carta Precatória juntada à fl. 

52/57, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88099 Nr: 5520-69.2007.811.0015

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: MARILENE KOCZINSKI PANISSON, MARCOS CAMILO 

PANISSON, MARCIANE PANISSON KLAGENBERG, AIRTON KLAGENGERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO PANISSON - ESPÓLIO, MAIARA 

PASSION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT, LUIZ PIRES ROCHA - OAB:13067/MT, 

THIAGO JUNIOR TREVISOL - OAB:MT/21.583/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:13970-A/MT

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m) quanto a 

petição ministerial juntada às fls. 95, requerendo o de direito, no prazo de 

15 (quinze) dias.

Fundamentação: Artigo 482, VI; 482, § 1º, I, “a”; 482, § 7º, I da CNGC e 

artigos 152, VI e 203, § 4º do NCPC (Impulsionamento por certidão).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 243116 Nr: 13968-50.2015.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKKJ, LK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DE OLIVEIRA 

PENTEADO - OAB:18125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

de Sinop/MT - OAB:

 Vistos.

1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

entabulado entre as partes carreado ao feito (f. 100-101).

 2. Nos moldes dos artigos 921, I, do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação (21/03/2020). Findo o prazo sem cumprimento da 

obrigação, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos informando se houve o cumprimento integral 

da obrigação alimentar, consignando-se que a inércia ensejará a 

presunção de pagamento integral do débito e a consequente extinção da 

presente execução.

2. Acolho a manifestação ministerial de f. 110, razão pela qual determino 

seja certificado nos autos se houve o levantamento do depósito judicial 

mencionado à f. 60. Caso negativo, intime-se a parte exequente para que 

se manifeste sobre o assunto, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

3. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e, então, voltem-me 

conclusos.

4. Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

5. Sirva-se cópia da presente decisão como alvará de soltura.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92410 Nr: 9749-72.2007.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS, NW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW - 

OAB:8196-MT, MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES - 

OAB:18326/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angeliza Neiverth - 

OAB:MT/13.851, ELIAS MALEK HANNA - OAB:5320/MT, FERNANDO 

CESAR VOLPINI - OAB:, GREICIS ANDRÉ BIAZUSSI - OAB:1542/RO 

2225/AC, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A, ODAIR FLAUZINO 

MORAIS - OAB:OAB/RO 115-A

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste quanto a 

certidão do Oficial de Justiça acostada às fls. 156, no prazo legal.

Fundamentação: Ato ordinatório - Art. 203, § 4º do CPC; Art. 701, XVIII, da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 247668 Nr: 16930-46.2015.811.0015

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE LIMA 

GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, bem como, considerando o inciso II, do 

artigo 107, do CPC/2015, Intimo o advogado MARIA CECILIA DE LIMA 

GONÇALVES, OAB/MT 9062-B, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder 

com a devolução dos autos em Secretaria, sob pena de busca e 

apreensão e demais sanções cabíveis à espécie.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 200243 Nr: 2915-09.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

A l i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o  d e  C u m p r i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADS, MDSADW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 IMPULSIONO estes autos para proceder com a INTIMAÇÃO do(a,s) 

advogado(a,s) da parte autora, para, querendo, se manifeste(m) quanto a 

certidão do Oficial de Justiça acostada às fls. 72, requerendo o de direito, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015597-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BARBOSA DOS REIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISRAEL TOME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1015597-03.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 52.000,00 ESPÉCIE: 

[Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: FRANCISCA BARBOSA DOS REIS, brasileira, solteira, 

desempregada, portadora do RG/CI n. 17748291 SSP/MT, inscrita no 

CPF/MF sob n. 273.382.311-68, residente e domiciliada na Rua Joaquim 

Aleixo Gama, n. 2130, QD 25, LT 06-A, Bairro Vitória Régia, no município 

de Sinop/MT, CEP: 78555-134. POLO PASSIVO: ISRAEL TOMÉ, brasileiro, 

solteiro, operador de máquinas pesadas, portador do RG/CI n. 0655294-3 

SEJSP/MT, inscrita no CPF/MF sob n. 415.368.001-04, que se encontra em 

lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, 

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

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

resumida, para comparecer(em) à audiência de conciliação designada 

para o dia 01 de junho de 2020, às 16:00h, pelo Núcleo Conciliatório 

Familiar, no Edifício do Fórum de Sinop/MT, sito no endereço acima 

indicado, acompanhado(a) de advogado(s) ou defensor público, ciente de 

que se não houver acordo, poderá a parte ré oferecer contestação, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de 

realização da audiência de tentativa de conciliação, em conformidade com 

o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de Processo Civil. 

RESUMO DA INICIAL: O requerente e a requerida conviveram maritalmente, 

sob o instituto da união estável do ano de 1999 até o mês de abril de 2019. 

Da união, não adveio o nascimento de filhos. Os companheiros adquiriram 

na constância da união um bem imóvel, em anexo a esta exordial está o 

instrumento particular de compra e venda celebrado pelas partes junto a 
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Caixa Econômica Federal, onde os cônjuges adquiriram 01 (um) bem 

imóvel com parcelamento e alienação fiduciária pelo programa Minha Casa, 

Minha Vida, como será especificado em tópico posterior. Por fim, 

destaca-se que a requerente já tentou resolver as questões da lide de 

forma amigável, todavia, sem sucesso. Desta forma, faz-se necessário o 

ajuizamento da presente demanda para reconhecer o período de 

convivência, bem como seja realizada a partilha do bem imóvel. 

DESPACHO/ DECISÃO: Vistos. 1. Inicialmente, registra-se a prioridade de 

tramitação do feito, pois figura como interessada pessoa com idade 

superior a 60 (sessenta) anos, nos termos do art. 1.048, I, do CPC e do 

art. 71, caput, da Lei 10.741/2003. 2. Processe-se em segredo de justiça 

(CPC, art. 189, II). 3. Defiro, por ora, o pedido de gratuidade da justiça, em 

conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 4. Tendo em vista a necessidade de se priorizar 

a intimação pessoal, considerando que a parte autora não soube indicar o 

atual paradeiro da parte requerida, determino a realização de buscas junto 

ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, e portal dos magistrados, 

visando a localização do atual endereço do polo passivo. 4.1 Em que pese 

a teoria da ciência inequívoca tenha construção jurisprudencial com base 

no princípio da instrumentalidade das formas, do qual se extrai que são 

válidos os atos que alcança, sua finalidade essencial, ainda que realizado 

de forma diversa da prevista em lei (Embargos de Declaração Cível nº 

70083138404, TJRS), inviável se torna a citação da parte contrária por 

meio de aplicativo whatsApp, pois ausentes equipamentos necessários e 

regulamentação expressa sobre eventual procedimento nas Varas de 

outra competência senão Juizados Especiais deste Estado. 5. Assim, 

desde já, designo audiência de conciliação/mediação para 01 de junho de 

2020, às 16:00 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada no Centro 

Conciliatório da Vara Especializada da Família e Sucessões, sito no fórum 

dessa Comarca, em conformidade com o art. 695, caput, do Código de 

Processo Civil. 5.1. Cite-se o (a) réu (ré) e intimem-se as partes e seus 

advogados para que compareçam à audiência. 5.2. Consigne-se que as 

partes deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil. 5.3. 

Ciência à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em 

juízo pela Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse 

de incapaz. 5.4. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte 

ré oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados a partir da data de realização da audiência de tentativa de 

conciliação, em conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e 

inciso I, do Código de Processo Civil. 5.5. Oferecida contestação, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre 

a contestação, sob pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 

do Código de Processo Civil. 6. Sem prejuízo em concomitância com a 

pesquisa de endereço, cite-se a parte requerida por edital, com prazo de 

20 (vinte) dias e intimem-se as partes e seus advogados para que 

compareçam à audiência. 6.1. Decorrido o prazo do edital e quinze dias 

após a audiência sem qualquer manifestação da parte ré, desde já decreto 

sua revelia e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código 

de Processo Civil, nomeio membro da Defensoria Pública atuante na 

Comarca de Sinop/MT como curador(a) especial da parte ré, 

desconsiderando-se tal item caso a pesquisa de endereço com citação 

pessoal reste frutífera. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO 

DE SOUSA NERE, digitei. SINOP, 13 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.

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001902-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001902-16.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: CRISTINA BURATO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Conforme 

DESPACHO de ID. 30044231, realizo o LEVANTAMENTO dos VALORES 

BLOQUEADOS em favor de CRISTINA BURATO no importe de R$ 7.385,19, 

mediante ALVARÁ eletrônico de LIBERAÇÃO; II – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008483-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO WACHEKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (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 Número do Processo Referência: 

1008483-13.2019.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 60.746,50 PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO:ALBINO WACHEKOWSKI POLO 

PASSIVO:MUNICIPIO DE SINOP e outros Senhor: Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo, 

manifestar-se requerendo que entender de direito. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,13 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001902-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO Número do Processo Referência: 

1001902-16.2018.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 5.827,31 EXECUÇÃO 
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DE TÍTULO JUDICIAL (1111) POLO ATIVO:CRISTINA BURATO POLO 

PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO Senhor: Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo, 

manifestar-se requerendo que entender de direito. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,13 de 

março de 2020.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011489-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON MIGUEL PIOVESAN (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE JUARA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARCIELI LURDES BEZERRA (TESTEMUNHA)

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 

#1011489-62.2018.8.11.0015 REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JUARA, EDSON 

MIGUEL PIOVESAN Vistos etc. I - CUMPRA-SE na forma deprecada, 

servindo a presente de Mandado; II – Com o objetivo de inquirir a(s) 

testemunha(s) conforme deprecado, designo AUDIÊNCIA para o dia 

12/05/2020 às 14:00hrs; III - ADVIRTO os ADVOGADOS das PARTES 

quanto ao art. 455 do CPC/2015, que dispõe 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”; IV 

– Caso a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado será 

conduzida e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos do art. 

455, §5º do CPC/2015; V – Tratando-se de testemunha arrolada pelo 

Ministério Público ou pela Defensoria Pública, a intimação será feita via 

judicial (art. 455, §4º, IV do CPC); VI – COMUNIQUE-SE o JUÍZO DE 

ORIGEM; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011497-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURTADO BLANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO(A))

 

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 1011497-05.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 110.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:CARLOS EDUARDO FURTADO BLANCO POLO 

PASSIVO:INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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,13 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003502-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Processo nº 1003502-09.2017.8.11.0015 

Município de Sinop, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, 

movido por MARIA LUCIA DE MOURA, igualmente qualificada, por meio da 

Assistente Jurídica que a presente subscreve, conforme inclusa Portaria 

de Nomeação, vem, tempestiva[1] e respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, com base no artigo 535, incisos II e IV, do Código de 

Processo Civil, apresentar IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, consoante os substratos jurídicos a seguir exposados: I. DA 

SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL. Cuida-se de Ação Ordinária de 

Cobrança ajuizada em face do Município de Sinop, por meio da qual 

alega-se a aprovação no Concurso Público. Referida ação possui como 

causa de pedir a defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte 

Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais 

para URV), o que decorreu do advento da Lei nº 8.880/94. Os pedidos 

autorais foram julgados procedentes, tendo sido o Município de Sinop 

condenado. Em sede de reexame necessário, o Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado retificou parcialmente a sentença O v. Acórdão 

transitou em julgado, tendo a Exequente requisitado o Cumprimento de 

Sentença. É o relato do necessário. Em que pese os fundamentos e 

valores destacados pela Exequente em seu pedido de Cumprimento de 

Sentença, constata-se que a obrigação é inexigível e, ainda, que é 

executada em excesso, consoante os fundamentos a seguir delineados. II. 

DO CABIMENTO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Consoante infere-se do artigo 535, incisos III e IV, do Código 

de Processo Civil, caberá Impugnação ao Cumprimento de Sentença 

fundada na “inexigibilidade da obrigação” e no “excesso de execução”. 

Nesse viés, em atento perlustro aos autos, constata-se que a liquidação 

da obrigação de pagar fixada em sentença deverá ser realizada por 

arbitramento, o que torna a obrigação ora executada inexigível. Além 

disso, o período computado nos cálculos apresentados pela Exequente 

ultrapassa os limites fixados em sentença, o que representa flagrante 

excesso de execução. Logo, perfeitamente cabível a presente 

Impugnação ao Cumprimento de Sentença. III. DA FUNDAMENTAÇÃO 

JURÍDICA. 3.1. DA INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. O hodierno Código 

de Processo Civil, em seu artigo 509, instituiu duas espécies de liquidação 

de sentença, quais sejam: (i) por arbitramento e (ii) pelo procedimento 

comum; sendo que, na hipótese de a apuração do valor necessitar de 

apenas cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o 

cumprimento de sentença (CPC, art. 509, § 2º). Em relação à liquidação 

por arbitramento, o artigo 509, inciso I, do CPC, preceitua que poderá ser 

realizada em três hipóteses, quais sejam: determinação na sentença; 

acordo entre as partes; quando o exigir a natureza do objeto da 

liquidação. A determinação na sentença ocorrerá sempre que o Juiz 

entender que o quantum debeatur só poderá ser obtido por meio da 

realização de uma perícia; sendo que, ao perito, não será permitido o 

enfrentamento de fatos novos - hipótese de liquidação pelo procedimento 

comum. Portanto, a liquidação por arbitramento será realizada quando não 

forem necessárias a alegação e a prova de fato novo, bastando a 

realização de uma prova pericial a respeito dos fatos já estabelecidos na 

sentença ilíquida, o que não retira do perito a faculdade em ouvir 

testemunhas e exigir novos documentos, conforme assegurado no artigo 

473, § 3º, do CPC. Nessa conjuntura, verifica-se que a r. Sentença a qual 

a Exequente pretende o cumprimento determina que a liquidação será 

realizada por arbitramento, conforme consignado no dispositivo decisório, 

in verbis: Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

no sentido de: a) RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à 

PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda 

ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o 

LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e 

devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas 

percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais 

vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad 

quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos 

servidores municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 

30 de junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração 

básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) 

CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 

05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a 

EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL 

PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por 

ARBITRAMENTO. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo 
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Civil/2015". Outrossim, a necessidade de adoção do procedimento de 

liquidação por arbitramento fora ratificada pelo Tribunal de Justiça deste 

Estado em sede de reexame necessário, conclusão que se extrai do 

seguinte excerto “retifica-se a sentença apenas para estabelecer que os 

índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, 

observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do Tema nº 810, do CPC, mantendo inalterado os demais 

termos”. Em lucubração aos autos, constata-se que a adoção do 

procedimento de liquidação por arbitramento decorre da necessidade de 

submissão dos presentes autos à perícia contábil, porquanto será 

necessária a apuração da existência de eventual perda salarial e o real 

percentual devido. Desse modo, diante das peculiaridades do caso sub 

examine e, por conseguinte, a necessidade de enfrentando de matérias 

técnicas contábeis, a mera confecção de cálculos aritméticos contendo a 

aplicação do percentual máximo fixado em sentença - o que representa 

patente enriquecimento ilícito da Exequente e prejuízo ao erário público 

desta Fazenda Pública Municipal - não é apta à liquidação da sentença. Ao 

adentrar nos pressupostos de exigibilidade de obrigação de pagar quantia 

certa, importante ressaltar a previsão contida no artigo 783 do CPC, a qual 

preceitua que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre 

em título de obrigação certa, líquida e exigível. Referido dispositivo, 

analogamente aplicado aos títulos executivos judiciais, determina que a 

obrigação deverá ser certa, líquida e exigível - pressupostos que não são 

vistos na obrigação telada, ao passo em que lhe falta liquidez e, por 

conseguinte, exigibilidade. Nessa conjuntura, deveria a Exequente ter 

apresentado mero peticionamento requerendo o início da liquidação por 

arbitramento, prosseguindo-se como incidente processual, conforme 

regulamentado no artigo 510 do CPC. Desse modo, por ser inexigível a 

obrigação requestada - ainda não liquidada - esta Fazenda Pública 

Municipal pugna para que seja rejeitado o pedido de Cumprimento de 

Sentença aventado pela Exequente e, por conseguinte, seja dado início à 

liquidação da sentença por arbitramento, conforme preceituado no artigo 

509, inciso I, e artigo 510, ambos do CPC. 3.2. DO EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. Conforme fixado na r. Sentença, esta Fazenda Pública 

Municipal foi condenada ao cumprimento das seguintes obrigações: (i) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; (ii) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança - retificada pelo v. 

Acórdão de ID nº 20115391, nos seguintes termos: “a sentença apenas 

para estabelecer que os índices de correção sejam fixados em liquidação 

de sentença, observando-se o que for decidido pelo Supremo Tribunal 

Federal no julgamento do Tema nº 810, do CPC, mantendo inalterado os 

demais termos” (iii) CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; (iv) APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem 

como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de 

SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Em atenta análise aos termos fixados no 

título judicial exequendo, verifica-se que a obrigação de pagar quantia 

certa imposta ao Município de Sinop possui as seguintes características: 

(i) a diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV deve obedecer o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento); (ii) a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º 

salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração; (iii) o termo inicial deve corresponder aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da demanda; (iv) o termo final deve ser a data 

em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais. No 

entanto, ao promover o cumprimento de obrigação inexigível, a Exequente 

não observou os termos alhures mencionados, ao passo em que: (i) 

aplicou o percentual máximo de 11,98% em todo o período; (ii) não 

respeitou o termo final consignado na r. Sentença. A aplicação do 

percentual máximo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) 

decorre da ausência de capacidade técnica contábil da Exequente, 

representada por seu procurador, para aferir a existência de eventual 

perda salarial, assim como o real percentual devido, o que justamente 

ensejou a necessidade de liquidação de sentença por arbitramento. 

Ademais, o cômputo do percentual máximo em todo o período enseja 

ululante enriquecimento ilícito da Exequente e gravoso e irreparável 

prejuízo ao erário público do Município de Sinop-MT, uma vez que 

representa valor flagrantemente excessivo. Outrossim, em relação ao 

termo final da incorporação, importante ressaltar que, conforme é 

cristalino, a defasagem remuneratória ceifou-se com a reestruturação da 

carreira dos servidores municipais, o que fora realizado através da 

promulgação da Lei nº 1.604/2011, a qual instituiu o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Sinop. 

Referida legislação fora publicada em 21.12.2012, data que deve ser 

considerada como termo ad quem da incorporação da URV à remuneração 

da Exequente. Ademais, somente é possível a prorrogação do referido 

período caso seja atestado pelo perito judicial que, mesmo com a 

reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais, subsiste 

significativa defasagem - o que reforça a necessidade de liquidação por 

arbitramento. A limitação temporal da incorporação do URV decorrente da 

recomposição dos vencimentos pela reestruturação da carreira é 

entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, consoante 

verifica-se no precedente abaixo transcrito: "PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 

VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. SÚMULA 

83/STJ. APLICAÇÃO. 1. Cuidaram os autos, na origem de ação visando à 

aplicação da URV aos proventos dos autores da forma como determina o 

artigo 22 da Lei federal 8880/1994 e o Decreto 1066/94, com a aplicação 

do índice da URV vigente em 1º.3.1994. A sentença julgou improcedente a 

ação, fulminada pela decadência. O acórdão manteve a improcedência da 

ação em virtude da reestruturação da carreira dos autores. 2. O acórdão 

recorrido está em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ de que a 

reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial 

da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis 

prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 3. 

"Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, 

embora impossível compensar perdas salariais resultantes da conversão 

da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, 

cabe limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos 

vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores". 

(REsp 1.703.978/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 

19.12.2017). 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1787927/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, 

DJe 29/05/2019) Logo, evidente o excesso de execução telado. Logo, é 

nítido o excesso de execução ora apontado, o que revela a estrita 

procedência da presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença. IV. 

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS. Ante o exposto, requer: a) o 

recebimento da presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença, nos 

termos alhures delineados; b) a intimação da Impugnada para que, caso 

deseje, responda à presente Impugnação; c) ao final, seja dada a TOTAL 

PROCEDÊNCIA aos pedidos aviados, a fim de que seja reconhecida a 

inexigibilidade da obrigação exequenda e, por conseguinte, o excesso de 

execução ora apontado, devendo ser a Exequente condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a serem fixados 

por Vossa Excelência. Termos em que, Pede deferimento. Sinop-MT, 04 de 

Janeiro de 2020. ELIANA MACIEL ESCOBAR Assistente Jurídica – OAB/MT 

16.695 [1] Nos termos do artigo 535, a Fazenda Pública, após intimada, 

possui o prazo de 30 (trinta) dias úteis para apresentação de Impugnação 

ao Cumprimento de Sentença.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168590 Nr: 3568-79.2012.811.0015

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA PEREIRA MIGUEL MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, da sentença de fls. 57, a seguir 

transcrita: "Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por 
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FABIANA PEREIRA MIGUEL MARTINS, na qual denota-se pelo POSTULADO 

de fls. 56 da parte Exeqüente, a informação de que a parte Executada 

quitou a dívida exeqüenda, conforme DOCUMENTOS acostados aos autos. 

É o Breve Relato. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

Executada quitou a dívida fiscal “sub judice”, conforme documentos 

acostados aos autos. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com espeque no artigo 924, inc. II, do CPC/2015. 

CERTIFIQUE-SE acerca das CUSTAS, observando que caso a parte 

EXECUTADA NÃO tenha sido CITADA pessoalmente para os termos da 

demanda, NÃO INCIDIRÃO as CUSTAS PROCESSUAIS, contudo, uma vez 

CITADA, CUSTAS pela parte Executada, que deve ser intimada para 

recolhimento em 10 (dez) dias, sendo que, em não havendo recolhimento 

no aludido prazo, ANOTE-SE a MARGEM da DISTRIBUIÇÃO. HAVENDO 

PENHORA, PROCEDA-SE com as baixas necessárias, EXPEDINDO-SE o 

NECESSÁRIO (LEVANTAMENTO dos VALORES mediante ALVARÁ 

ELETRÔNICO), bem como o DESBLOQUEIO DE CONTAS. INTIME-SE as 

partes e, com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE, após, ARQUIVE-SE 

os autos mediante as baixas e formalidades de estilo, independente do 

recolhimento das custas na forma acima determinada, porém, observando 

a anotação do valor devido a margem da distribuição no caso de não 

pagamento. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. ASSINADO 

DIGITALMENTE******************

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004956-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI NUNES POZZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004956-24.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SOELI NUNES POZZO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SOELI NUNES POZZO em 

desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento 

da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente 

ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Aduz 

a inicial que a parte Requerente foi aprovada no Concurso Público, 

realizado em 07/03/1998 conforme Termo de Posse datado de 10 de julho 

de 1998, para o cargo de auxiliar de enfermagem, Referência QC- 07. 

Estende afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma 

defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face 

de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). 

Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 

11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela 

Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus vencimentos. 

CARREOU DOCUMENTOS ao ID. Num. 6086608. CITAÇÃO ao ID. Num. 

8013731. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP foi apresentada CONTESTAÇÃO ao ID. 

Num. 9162496 arguindo em preliminar a ilegitimidade ativa (limitação de 

ordem subjetiva), e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos 

iniciais. A parte Autora apresentou IMPUGNAÇÃO ao ID. Num. 9527251 

rechaçando as exposições contestatórias do Requerido e reiterando seus 

pedidos iniciais. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis 

que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, 

as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 

Requerente ao tempo da URV sequer sonhava em ingressar no serviço 

público, de modo que falta a este relação jurídica preexistente com o 

Município, ora Requerido. Logo, em não havendo a comprovação de que 

ao tempo da conversão da URV a parte Requerente era servidora do 

Requerido, o processo deve ser extinto” (Num. 9162496). Ora, o 

REAJUSTE postulado pela parte Autora diz respeito ao CARGO PÚBLICO 

em si e não ao servidor individualmente considerado. Nesta esteira, a data 

de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao reajuste 

em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de vencimentos e 

NÃO de CONCESSÃO de VANTAGEM PESSOAL. Eis o ENTENDIMENTO do 

C. STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 28, 86% 

OUTORGADO PELAS LEIS N° 8.622/93 e 8.627/93. LEGITIMIDADE ATIVA 

DOS SERVIDORES EMPOSSADOS APÓS A EDIÇÃO DAS REFERIDAS LEIS. 

1. É parte legítima para pleitear o reajuste vencimental de 28, 86%, os 

servidores civis que ingressarem nos quadros da Administração Pública 

Federal após a vigência das Leis n° 8.622/93 e 8.627/93, pois que tal 

aumento não é outorgado ao servidor, individualmente, mas inerente ao 

cargo que o mesmo ocupa. Isonomia prevista na CF, art. 39, § 1º. 2. 

Recurso conhecido e provido. (RESP 267.942/Go - Relator Ministro Edson 

Vidigal-DJ de 11.12.2000)”. “SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. 

PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. 

SERVIDOR ADMITIDO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DAS LEIS 8.622/93 E 

8.627/93. REAJUSTE GERAL DE VENCIMENTOS RELATIVO AO CARGO. - 

Em sede de recurso especial fundado na alínea a do permissivo 

constitucional - violação a preceito de lei federal - é pressuposto de sua 

admissibilidade o debate da questão jurídica que exsurge da norma no 

julgamento recorrido. - O reajuste de 28,86%, estendido aos servidores 

civis da administração pública, diz respeito ao cargo público em si, e não 

ao servidor individualmente considerado. - Nesta linha de pensamento, a 

data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao 

reajuste em questão, tendo em vista tratar-se de revisão geral de 

vencimentos, e não de concessão de vantagem pessoal. - Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 390098 PA 2001/0182462-9, 

Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 26/02/2002, T6 - 

SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.03.2002 p. 313)”. Logo, 

REJEITO a PRELIMINAR hasteada. DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente 

pugna pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada 

do cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o Município de Sinop alegou, “preliminarmente”, a prescrição 

“pelo simples fato de que não ingressou com o pleito dentro do prazo legal 

de cinco anos”, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do 

pleito. Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 

20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”. De 

se ver que o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre 
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a lei geral, pelo que o prazo prescricional para a cobrança em face da 

Fazenda Pública é de cinco anos. Leonardo José Carneiro da Cunha, in a 

Fazenda Pública em Juízo, 8ª Ed., Dialética, São Paulo, 2010, p. 75, 

comenta que: “Qualquer pretensão formulada em face da Fazenda Pública 

está sujeita a um prazo prescricional de 05 anos. (...) A prescrição 

qüinqüenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

qüinqüenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1998, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 

qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (14/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por SOELI NUNES POZZO em desfavor do 

MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a implantação do 

reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da 

conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve 

incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 
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decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar a 

data do efetivo pagamento. Precedentes. 2. O destinatário final das provas 

produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 
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caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; d) APURAR a EXISTÊNCIA de 

EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, 

somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE 

MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. ISENTO 

o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 

7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Com relação aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, o E. TJMT vem decidindo que “se é 

necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação 

estampada na sentença condenatória ilíquida, há reflexo direto na 

condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto 

a estes, submeter-se-ão também, à liquidação”, de modo que “em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1002286-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT23433/O (ADVOGADO(A))

JAIRO DA LUZ SILVA OAB - 384.296.241-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO REINERS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002286-08.2020.8.11.0015 REPRESENTANTE: JAIRO DA LUZ SILVA 

IMPETRADO: OSVALDO REINERS #1002286-08.2020 Vistos etc. Trata-se 

de AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR 

proposto por JAIRO DA LUZ SILVA em desfavor de OSVALDO REINERS, 

Oficial de Registro de Imóveis do 1º Serviço Registral de Sinop- MT. Aduz 

a inicial que “no dia 20 de janeiro de 2020, o impetrante requereu ao 

impetrado, por escrito, com fundamento no art. 799, IX c/c 771 do CPC, a 

averbação do Termo de Penhora do lote nº 09, da Quadra nº 11, com a 

área de 295,35m², situado no Loteamento denominado “Residencial 

Lisboa”, no Município de Sinop- MT, dentro dos seguintes limites e 

confrontações: Nordeste com 11 metros confrontando com a Rua 03; 

Sudeste com 26,85 metros confrontando com o Lote 10; Sudoeste com 11 

metros confrontando com o Lote 18; Noroeste com 26,85 metros 

confrontando com o Lote 08, na matrícula do Loteamento registrado sob o 

nº R-05-5.029, do liv. nº 02 em 09.08.2004, no 1º Cartório Extrajudicial de 

Sinop”. Informa que “o Termo de Penhora foi extraído do processo 

execução código 719923, que tramita na 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá, na qual o impetrante é o exequente. Contudo, o executado tem 

somente a posse do imóvel penhorado e descrito anteriormente. Dessa 

maneira, o juízo da execução deferiu o pedido de penhora, expediu o 

Termo de Penhora e intimou o exequente, ora impetrante, para cumprir o 

determinado no Art. 799, IX, do CPC (cf. decisão anexa). Contudo, após o 

requerimento, o impetrado enviou, por e-mail, a seguinte Nota Devolutiva 

(cf. cópia), indeferindo o pedido de averbação”. Sustenta que “diante das 

ilegalidades constatadas na Nota Devolutiva, o impetrante respondeu ao 

e-mail (cf. cópia), requerendo uma nova análise do requerimento de 

averbação do Termo de Penhora na matrícula do imóvel. O impetrante 

argumentou que o requerimento feito dizia respeito à averbação de Termo 

de Penhora nos termos, nos termos do Art. 799, IX c/c Art. 771, do CPC, e 

não a ‘registro de Penhora na Matrícula nº 5.029 do livro nº 02, do CRI do 

impetrado, nos termos do artigo 844, do CPC’”. Por essas razões, 

REQUER, “o deferimento da Tutela Provisória de Urgência para determinar 

que a autoridade coatora promova a averbação do Termo de Penhora do 

lote nº 09, da Quadra nº 11, com a área de 295,35m², situado no 

Loteamento denominado “Residencial Lisboa”, no Município de Sinop, 

Estado de Mato Grosso, dentro dos seguintes limites e confrontações: 

Nordeste com 11 metros confrontando com a Rua 03; Sudeste com 26,85 

metros confrontando com o Lote 10; Sudoeste com 11 metros 

confrontando com o Lote 18; Noroeste com 26,85 metros confrontando 

com o Lote 08, na matrícula do Loteamento registrado sob o nº R-05- 

5.029, do liv. nº 02 em 09.08.2004, no 1º Cartório Extrajudicial de Sinop, 

nos termos do Art. 799, IX c/c Art. 771, do CPC”. CARREOU DOCUMENTOS 

à INICIAL. É o Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio 

processual adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte 

de autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, 

da Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, 

qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em 

ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do 

ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que 

cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o 

titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe 

cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO da 

LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito 

líquido e certo, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o 

professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua 

função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado 

de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio.” A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 
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improvidos. No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da 

IMPETRAÇÃO NÃO RESTARAM DEMONSTRADOS. Vejamos: “In casu”, o 

Impetrante pretende que a Autoridade Coatora promova a averbação do 

Termo de Penhora na matrícula do imóvel nº 5.029 no 1º Cartório 

Extrajudicial de Sinop. Da Nota Devolutiva n° 1309 extrai-se que Oficial 

Registrador do 1° Cartório de Registro de Imóveis Títulos e Documentos de 

Sinop se negou averbar o termo de penhora justificando que “o imóvel 

objeto do registro de penhora encontra-se registrado em nome da 

empresa Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda., sendo assim com base no 

art.1.381 da CNGCE/MT, não é possível fazer o registro da penhora, 

quando as partes provenientes da Ação de Execução, não forem 

proprietárias do imóvel” (ID. 29866757). Pois bem. Verifica-se que o termo 

de penhora e a determinação para que fosse procedida a averbação a 

margem da matrícula foi proferida na Ação de Execução de Código Apolo 

n° 719923, que tramita na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá- MT. Nesse 

aspecto, nota-se que ocorreu, no presente caso, o descumprimento de 

uma ordem judicial proferida nos Autos de Execução sob o Código Apolo 

n° 719923, tratando-se, portanto, de ato vinculado àquele processo, 

motivo pelo qual eventual descumprimento do decisum deverá ser 

comunicado nos autos do processo em que proferida a decisão, sendo de 

competência daquele Juízo analisar quanto a Nota Devolutiva e eventuais 

providências a serem adotadas. Nesse sentido, o Código de Processo 

Civil/2015 conferiu ao Juiz dirigente do processo poderes para determinar 

todas as medidas necessárias a fim de assegurar o cumprimento de 

ordem judicial, nos termos do art. 139, inciso IV, da legislação processual, 

não sendo adequado o ajuizamento de nova ação para fazer cumprir 

direito deferido em outra demanda. Dada essa conjuntura, entendo que o 

direito perseguido não é hipótese que dê ensejo à impetração do writ, 

devendo a inicial ser indeferida nos termos do art. 10 da Lei 12.016/09: 

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando 

não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos 

requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. 

Grifo Nosso A propósito excertos de julgados: MANDADO DE 

SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR CONCEDIDA EM OUTRO 

MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. CARÊNCIA DE 

AÇÃO. 1. Ao contrário do que afirma a impetrante em suas contrarrazões, 

o recurso interposto pela União é tempestivo, eis que, efetivada a 

intimação, o andado foi juntado aos autos em 15/04/2002 e a apelação 

protocolada em 13/05/2002, portanto, aquém do prazo previsto no art. 508 

c/c o art. 188, ambos do CPC. 2. Verifica-se o equívoco na escolha da via 

eleita para fazer cumprir decisão judicial proferida em outro mandado de 

segurança. A alegação de descumprimento de ordem judicial não autoriza 

o ajuizamento de novo mandado de segurança, mas, sim, a adoção das 

medidas legais cabíveis na ação anteriormente ajuizada que deferiu a 

liminar. 3. O mandado de segurança não é meio adequado para reclamar o 

cumprimento de outra decisão judicial. Precedentes do Superior Tribunal 

de Justiça. 4. O eventual descumprimento de ordem judicial deve ser 

noticiado nos autos da ação correspondente, de modo a preservar a 

economia processual e a evitar decisões conflitantes. 5. Remessa 

necessária e apelo conhecidos e parcialmente providos.” (Apelação em 

Mandado de Segurança - nº 2001.51.10.002576-8 Rel. Juiz Federal 

Convocado José Neiva, 22/05/2007, Órgão Julgador 3ª Turma 

Especializada) Grifo Nosso APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. 

PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE VALORES DE PENSÃO POR MORTE. 

DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR PROFERIDA EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. VIA ELEITA IMPROPRIA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O presente recurso constitui meio 

impróprio para alegar descumprimento de liminar proferida em Mandado de 

Segurança. 2. Tendo o juiz os poderes necessários para fazer cumprir 

ordem judicial proferida (art. 139, IV, do CPC/2015), a efetividade da 

decisão deve ser postulada nos autos da ação correspondente, sob pena 

de rediscussão da matéria julgada. 2. Apelo conhecido e improvido, à 

unanimidade. (TJ-PA - AC: 00021834820038140301 BELÉM, Relator: LUIZ 

GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 04/11/2019, 2ª TURMA 

DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 05/11/2019). Grifo Nosso 

MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

ORIUNDA DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDA NOS AUTOS DE 

PROCESSO EM TRÂMITE. INADEQUAÇÃO DA VIA. INDEFERIMENTO DA 

INICIAL. O descumprimento de ordem judicial proferida em caráter 

antecipatório nos autos de ação em trâmite não dá ensejo à proteção pela 

via mandamental, sendo o caso de indeferimento da inicial nos termos do 

art. 10 da Lei 12.016/09. (TRF-4 - AC: 50017521720174047100 RS 

5001752-17.2017.404.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de 

Julgamento: 31/05/2017, SEXTA TURMA). Grifo Nosso Deste modo, NÃO 

HÁ como DAR TRÂNSITO ao “MANDAMUS”, conforme autoriza o art. 10 da 

Lei nº 12.016/2009, diante INEGÁVEL INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, 

razão pela qual o INDEFERIMENTO da INICIAL é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO do MÉRITO, nos 

moldes do art. 485, inciso I e art. 330, inciso III, do CPC/2015 e, via de 

consequência, DENEGO, pois, a SEGURANÇA, nos moldes do art. 6º, § 5º 

e art. 10, ambos da Lei 12.016/2009. Encaminhe-se cópia desta decisão à 

autoridade coatora. EXTRAI-SE CÓPIA da PETIÇÃO INICIAL e desta 

DECISÃO e ENCAMINHE-SE ao Juízo na 5ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá- MT, eis que o presente “mandamus” tem relação com a Ação de 

Execução sob o Código Apolo n° 719923, em trâmite naquele Juízo, para, 

caso seja de entendimento daquele Magistrado, proceda à juntada dos 

documentos na referida ação executória. SEM CUSTAS, como previsto no 

art. 10º, XXII da Constituição Estadual, bem como DEIXO de CONDENAR em 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em razão do disposto no art. 25 da Lei 

12.016/2009. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011618-26.2010.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS CARTOLARI (EXECUTADO)

NOELI DE PAULA CARTOLARI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Acolho o pedido formulado pelo autor, razão porque suspendo 

o feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, eis que entendo suficiente para 

que o autor diligencie em busca do endereço do requerido. Transcorrido o 

prazo, intime-se o autor para dar andamento ao feito, no prazo 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Com a juntada do endereço, cite-se conforme 

já determinado. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002779-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMELI LALESCA APARECIDA DA GUARDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002779-82.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EMELI LALESCA 

APARECIDA DA GUARDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANCIELE 

MARIA PERANDRE PERIN POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC 

SINOP AEROPORTO 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: 28/04/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 12 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: 1002782-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ARTUR PAZ LAUTERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT21081-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1002782-37.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOAO ARTUR 

PAZ LAUTERT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAGAIVER BAESSO 

DOS SANTOS POLO PASSIVO: CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS 

DE PAGAMENTO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

28/04/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 12 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: 1002783-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN APARECIDA SANTANA (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. 1002783-22.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MIRIAN 

APARECIDA SANTANA 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: 28/04/2020 Hora: 14:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 13 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: 1002796-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAILTON LIMA VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002796-21.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JAILTON LIMA 

VIEGAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 28/04/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 13 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: 1002800-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DELFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002800-58.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:PATRICIA 

DELFINO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS POLO PASSIVO: TAM 

LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

28/04/2020 Hora: 15:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 13 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: 1002801-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

 

PROCESSO n. 1002801-43.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOAO DA SILVA 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 28/04/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 13 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: 8010871-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CLEIA DE ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO OAB - MT0018939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 8010871-66.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002517-69.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BOI E TERRA NEGOCIOS AGROPECUARIOS ALTA FLORESTA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002517-69.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado de id 28420810 é tempestivo, sendo recolhido o devido 

preparo recursal. INTIMO a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 

30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008966-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO WALENDORFF BOROWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT0009945A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TROPICAL PNEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISA FABIANA BARROS FERREIRA OAB - GO0016883A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nº Processo: 1008966-43.2019.8.11.0015 

CERTIDÃO Certifico que o embargos de declaração de id 28158333 é 

tempestivo. No entanto, foi apresentado por parte estranha à lide (PNEUS 

VIA NOBRE LTDA, CNPJ sob o nº 01.976.860/0001-28). Por conter pedido 

de efeito modificativo, INTIMO a parte embargada para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002805-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR VICENTE PELISSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA INES KUFFEL QUAINI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002805-80.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AGENOR 

VICENTE PELISSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANE SILVA 

SANTOS POLO PASSIVO: MARISTELA INES KUFFEL QUAINI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/04/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 13 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: 1011889-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID ARAUJO SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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.: 1011889-42.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso de id 28767143 é tempestivo, bem como foi requerida assistência 

judiciária gratuita pelo recorrente. INTIMO a parte recorrida para, querendo, 

apresentat contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009644-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 31/10/2017 16:00. Quarta-feira, 11 de Outubro de 2017.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009644-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI LOURENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT3127-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009644-29.2017.8.11.0015 Certifico que o 

recurso de id 28360931 é tempestivo, bem como que a parte procedeu ao 

recolhimento do preparo. INTIMO a parte recorrida para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002545-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP INTIMAÇÃO Sinop-MT, 13 de julho de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID 4932505, conforme despacho. Nº DO 

PROCESSO: 1002545-42.2016.8.11.0015 VALOR DA CAUSA: R$ 2.000,00 

ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogados do(a) AUTOR: 

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - MT0013079S-O, EDISON PAULO DOS 

SANTOS ROBERTS - MT0005395A OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. MARIA LUISA ORTEGAL DE SOUZA Auxiliar Judiciário(a) 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: 6ª VARA CÍVEL DE SINOP (66) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002545-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

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.: 1002545-42.2016.8.11.0015 Certifico que o 

recurso do município é tempestivo. INTIMO a parte recorrida para, 

querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002816-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002816-12.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FERNANDA 

BEZERRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMERSON 

RIBEIRO ALVES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/04/2020 Hora: 16:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 13 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: 1005875-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

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.: 1005875-42.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso de id 28792081 é tempestivo, bem como que a recorrente 

requereu assistência judiciária gratuita. INTIMO a parte recorrida para, 

querendo, contrarrazoar no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002817-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FLORENCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002817-94.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DOUGLAS 

FLORENCIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARIN 

PRISCILA ZUCONELLI POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 28/04/2020 Hora: 16:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 13 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: 1007628-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON JONE TEZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1007628-05.2017.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado da promovida é tempestiva, bem como procedeu ao 

recolhimento do preparo. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) 

parte(s) recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) 

contrarrazões ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003518-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIOR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT13764-B (ADVOGADO(A))

FERNANDO BILOTTI FERREIRA OAB - SP247031 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003518-89.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso de id 28773180 é tempestivo, bem como que a recorrente 

recolheu o preparo. Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) 

recorrida(s) da presente demanda para que apresente(m) contrarrazões 

ao recurso inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015384-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA APARECIDA DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

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.: 1015384-94.2019.8.11.0015 Certifico que o 

RECURSO INOMINADO interposto é TEMPESTIVO, bem como que a parte 

recorrente comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo legal. 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) recorrida(s) da 

presente demanda para que apresente(m) contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013464-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA DE JESUS ROCHA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TOPFLEX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL - EIRELI 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON SANTOS NERY OAB - SP379265 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013464-85.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos a respeito da manifestação de ID. 

30265908, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002821-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVOR CARLOS REGERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINA GABRIELA TAVARES TESTONI OAB - RO7507 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002821-34.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:NEIVOR CARLOS 
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REGERT ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NINA GABRIELA TAVARES 

TESTONI 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: 28/04/2020 Hora: 17:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 13 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: 1005046-32.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUARAPARI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1005046-32.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DE SA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001719-16.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009312-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DE ARAUJO BRUM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETE RUPOLO OAB - MT16028 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1009312-28.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002461-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002461-41.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002310-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1002310-75.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 369207 Nr: 16194-86.2019.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIGRINHOS INDÚSTRIA E COM. DE MADEIRAS 

LTDA., LENOIR FELIPE BACHINSKIE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Vistos etc.

 Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência de instrução para 

o dia 25/03/2020, às 14:30 horas.

 Após, devolva-se à Comarca de origem com as cautelas e homenagens 

de estilo.

 Ocorrendo algumas das situações previstas no item 2.7.5 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente 

deprecada.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002496-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZIA DOS SANTOS ALECRIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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1002496-59.2020.8.11.0015. REQUERENTE: TOMAZIA DOS SANTOS 

ALECRIM REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos 

etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c restituição e 

indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de 

urgência, aviada por Tomazia dos Santos Alecrim em face de Banco 

Bonsucesso 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 autora postula em sede de liminar a suspensão 

dos descontos referentes a cartão de crédito do Banco Bonsucesso 

realizados em sua folha de pagamento. Alegou que “não pactuou nenhum 

pedido de cartão de crédito, nem mesmo empréstimo com a requerida para 

justificar esse desconto”. A tese é de inexistência de contração. 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). É cediço que a parte 

promovente nega a contratação e consequente 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 de 

descontos não reconhecidos pela parte autora, mormente pelo fato de 

tratar-se de descontos realizados em seu benefício previdenciário, o qual 

é utilizado para sua subsistência. Isso é sintomático, afluindo efetivo 

perigo de dano. De mais a mais, a suspensão dos descontos, 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. 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 requerida que promova a suspensão dos descontos 

de cartão de crédito realizados na folha de pagamento da parte 

promovente, no prazo de até 05 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, 

sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o 

caso. Defiro a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6.º, inciso VIII, do 

CDC, dada a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor. Logo, 

compete à requerida demonstrar os fatos desconstitutivos, modificativos 

ou impeditivos dos direitos da parte requerente. 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. Quanto ao pleito de justiça gratuita, 

sendo a causa no âmbito do Juizado Especial no primeiro grau de 

jurisdição processada gratuitamente, postergo a análise do pedido para o 

momento oportuno, na fase recursal, se for o caso. Cite-se a parte 

requerida, intimando-a ainda a comparecer à audiência de conciliação, 

oportunidade em que poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado (se a pretensão extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa 

escrita no prazo de até 05 dias após a realização da audiência (Enunciado 

04 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso), sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na 

petição inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também 

comparecer, sob pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/1995). Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002461-02.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

UGLA KETI CUNHA PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002461-02.2020.8.11.0015. REQUERENTE: UGLA KETI CUNHA PESSOA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Pretensão declaratória de inexistência de débito, c/c 

indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Ugla Keti Cunha Pessoa em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A, devidamente qualificados. Com 

arrimo nos princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia 

processual e celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem 

como em interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, 

dispensado o relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A 

antecipação dos efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 

300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Segundo o escólio de 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao 

Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos 

Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 857/858): "(...) Duas situações, distintas e não 

cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira 

hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo 

expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a 

concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era 

exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida 

cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é 

preciso que a parte comprove a existência de plausibilidade do direito por 

ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar 

a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução”. 

Sem qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência ou nela insistir. A tutela de urgência 

recomenda cautela, inclusive não se descartando exigir caução idônea, 

que, todavia, pode ser dispensada se constatada hipossuficiência da 

parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de 

mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Os litigantes em geral devem expor os 

fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação traçada pelo art. 77, 

inciso I, do CPC. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de 

má-fé (CPC, art. 81). É litigante de má-fé, entre outras hipóteses, aquele 

que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir 

objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, incisos II e III, do mesmo diploma 

instrumental. Verificado que a parte promovente trouxe elementos hábeis 

a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários e 

indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, previstos no art. 300 do 

Código de Processo Civil, consistentes na probabilidade do direito e no 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. In casu a parte 

promovente pleiteia a exclusão de seus dados perante os órgãos de 

proteção ao crédito, sob o argumento de que o débito encontra-se 

efetivamente pago. A documentação apresentada pela parte autora 

juntamente com a petição inicial dá suporte, nessa sede de cognição 

sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que evidencia a probabilidade do 

direito invocado. Ao que informa o documento agregado no Id. 30001040, 

o nome da parte autora foi negativado pela parte promovida em 

22/11/2019, no valor de R$ 36,35 por débito vencido em 26/09/2019. 

Consta nos autos o comprovante de pagamento no valor de R$ 30,81, com 

data de vencimento em 08/09/2019, a corroborar a tese autoral. Elementos 

que evidenciam a probabilidade do direito alardeado pela parte 

promovente, pelo menos nessa análise perfunctória do feito. Noutro giro, é 

indubitável o perigo de dano no caso em apreço, precisamente em relação 

à continuidade da negativação dos dados da parte autora perante os 

órgãos de proteção ao crédito, se o provimento for concedido apenas em 

decisão final de mérito. Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe 

sobremaneira qualquer acesso ao crédito. Com efeito, a negativação tem 

como consequência primordial o norteamento de concessões de crédito 

em geral, naturalmente negados aos inseridos nos cadastros de proteção 

ao crédito. Isso é sintomático, afluindo efetivo perigo de dano. Importa por 

ora a presença dos requisitos previstos no caput do art. 300 do CPC. Por 

enquanto basta a probabilidade de assistir razão à parte promovente, o 

que soa ponderável. O contorno postulado em adiantamento da tutela não 

sugere prejuízo desmedido à promovida. Pelo contrário, apenas 

resguardaria uma posição da parte que ora se diz afetada, segundo sua 

tese. Além do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é 

facilmente reversível a qualquer momento. Presentes os requisitos do art. 

300, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

convém destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao 

presente caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de 

consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, 

conclui-se que a parte promovida está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa 

nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a 

teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição dos fatos 

afloram alegações verossímeis que podem configurar vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica da parte autora em relação à parte requerida. 

Sendo assim, como direito básico do consumidor, a postulação faz 

sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do dever 

irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber 

a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de 

seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que pediu 

expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, defiro o 

pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, de modo a 

determinar à parte promovida que exclua o nome da parte promovente nos 

cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de 

incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso, com a 

juntada do respectivo comprovante até audiência de conciliação. Defiro a 

inversão do ônus da prova, devendo a parte promovida demonstrar a 

legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os órgãos de 

proteção ao crédito. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a 

comparecer à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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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 afirma que recebeu um cartão de 

crédito em sua residência, entretanto nunca solicitou o produto, bem como 

nunca utilizou e realizou a sua liberação. É cediço que a parte promovente 

nega a solicitação do cartão de crédito, todavia este Juízo pode e deve 

considerar a presunção de boa-fé das alegações autorais. 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. 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). Aferido o primeiro 

requisito insculpido no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito 

aduzido, ainda mais para os fins colimados de mera probabilidade do 

direito, reversível a qualquer momento. Aliado a isto, é indubitável o perigo 

de dano no caso em apreço, precisamente em relação a cobranças 

atinentes ao débito em discussão e eventual negativação dos dados da 

parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. De outro modo, o contorno postulado em 

tutela de urgência não sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo 

contrário, apenas resguardaria uma posição da parte autora que se diz 

afetada, segundo a tese. 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 a suspensão do débito discutido nos 

autos, referente ao Cartão de Crédito Consignado BMG Card nº 

2259227763748882, além de vedar a parte promovida em incluir os dados 

da parte promovente nos cadastros restritivos de crédito, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Defiro o ônus da prova neste feito. 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, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito
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fazer, c/c declaratória de inexistência de débito, c/c indenização por 

danos materiais e morais por importunação, com pedido de liminar em 

tutela provisória de urgência, aviada por Clodoaldo José de Oliveira em 

face de Sky Brasil Serviços 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, 

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. 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. A 

parte promovente afirma que “jamais foi estabelecido relação comercial 

entre o requerente e a empresa requerida no tocante aos contratos 

1519854417 e 1520409449”. É cediço que a parte promovente nega as 

aludidas contratações, todavia este Juízo pode e deve considerar a 

presunção de boa-fé das alegações autorais. 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. 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 Joinvi l le 

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). Aferido o primeiro 

requisito insculpido no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito 

aduzido, ainda mais para os fins colimados de mera probabilidade do 

direito, reversível a qualquer momento. Aliado a isto, é indubitável o perigo 

de dano no caso em apreço, precisamente em relação à eventual 

negativação dos dados da parte promoventes. Isso é sintomático, afluindo 

efetivo perigo de dano. De outro modo, o contorno postulado em tutela de 

urgência não sugere prejuízo desmedido à parte requerida. Pelo contrário, 

apenas resguardaria uma posição da parte autora que se diz afetada, 

segundo a tese. 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 vedar à parte promovida em efetuar cobranças referentes aos 

contratos nº 1519854417 e nº 1520409449, bem como incluir os dados da 

parte promovente nos cadastros restritivos de crédito, até ulterior 

deliberação deste Juízo, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso. Defiro o ônus da prova neste feito. 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, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002528-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OCULOS EXPRESS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN OAB - MT25903/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS DA SILVA BARBOSA OAB - MT25909/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002528-64.2020.8.11.0015. AUTOR: OCULOS EXPRESS EIRELI REU: 

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos etc. Pretensão de 

obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência aviada por Óculos 

Express Eireli em face de Mercadopago.com representações 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, 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 

os requerentes não trouxeram aos autos elementos hábeis a demonstrar o 

preenchimento dos requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

da tutela, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

consistentes na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. No caso sob análise, neste incipiente momento 

processual, não é vislumbrado a presença dos requisitos necessários à 

antecipação dos efeitos da tutela de urgência, porquanto, para a 

comprovação da tese expendida pela parte autora é impositiva a dilação 

probatória e, em especial, a submissão do feito ao crivo do contraditório. A 

empresa promovente afirmou que teve sua conta junto ao 

mercadopago.com.br suspensa por motivos de comportamento irregular 

nas operações, bem como foi bloqueado seu saldo na importância de R$ 

1.968,00. Todavia, alegou que não possui qualquer pendência financeira 

que justificasse o bloqueio, além de que a suspensão da conta ocorreu em 

razão do número de seu telefone comercial ser semelhante ao da empresa 

Sinop Ótica Eireli – CNPJ: 18.821229/0001-52. Dessa forma, pretende a 

empresa demandante em sede de tutela de urgência, a liberação de sua 

conta na plataforma da promovida e consequente liberação dos valores 

retidos. Entretanto, nessa análise perfunctória do feito, ausente nos autos 

qualquer demonstração das alegações autorais, precisamente da 

ausência de pendências financeiras da parte promovente e a similitude 

dos telefones comerciais entre as empresas, a deixar margens de dúvidas 

quanto ao alegado. Probabilidade do direito questionável, pelo menos nesta 

senda não exauriente do feito. Se o caso dos autos retrata hipótese de 

bloqueio de valores e suspensão de conta pelos motivos em que foi 

suscitado pela parte promovente, convém analisar em momento oportuno, 

sobretudo para garantir a formação do contraditório, até para que não 

reste inútil a defesa que venha a ser apresentada pela parte promovida. 

Por ora, não soa razoável a concessão da tutela de urgência cobiçada. 

Dessa forma, não é possível admitir a tese como fundada o suficiente para 

garantir o adiantamento da tutela, uma vez que se revela temerária nessa 

conjuntura ainda um tanto fluida. Portanto, 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. Outrossim, convém 

destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente 

caso, uma vez que, levando-se em conta os conceitos de consumidor e 

de fornecedor estampados nos arts. 2º e 3º ambos do CDC, conclui-se 

que a parte promovida está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo. Por conta dessa nuance, a 

pretendida inversão do ônus da prova deve ser conferida, a teor do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, sobretudo diante da vulnerabilidade e 

hipossuficiência técnica do autor em relação ao requerido. Sendo assim, 

como direito básico do consumidor, a postulação faz sentido, 

revelando-se condizente, inclusive por conta do dever irretorquível de 

expor os fatos conforme a verdade, sob risco de receber a pecha de 

improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a defesa de seus 

direitos com a inversão do ônus probatório, que pediu expressamente a 

seu favor e merece acolhimento. Isto posto, INDEFIRO a tutela de urgência. 

Ausente a probabilidade do direito aduzido. Defiro a inversão do ônus da 

prova. Cite-se a parte promovida, intimando-a ainda a comparecer à 

audiência de conciliação, oportunidade em que poderá oferecer defesa 

escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão extrapolar 20 

salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias após a 

realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, 

ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob pena de 

extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). Cumpra-se, 

servindo presente como carta precatória, ofício, carta/mandado de citação 

e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002678-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELIZA NEIVERTH (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002678-45.2020.8.11.0015. TESTEMUNHA: ANGELIZA NEIVERTH 

TESTEMUNHA: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Pretensão de 

tutela cautelar para sustação de protesto, aviada por Angeliza Neiverth 

Segura em face do Estado de Mato Grosso, ambos qualificados. Em 

análise perfunctória, não antevejo documentos a embasar a alegação 

autoral de prescrição do débito tributário impugnado, precisamente quanto 

à inexistência de execuções fiscais distribuídas tendentes a exigir o 

crédito consubstanciado pela Dívida Ativa em questão. Nessa perspectiva, 

imprescindível que a parte autora esterque a inicial, acostando 

documentos comprobatórios do fato constitutivo de seu direito, visto que 

indispensáveis ao juízo de cognição sumária, a teor do art. 319, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Outrossim, verificado que a parte promovente 

atua em causa própria, que por indicação de sua qualificação tem por 

profissão a de advogada. Contudo, ausente nos autos qualquer 

documento hábil que lhe identifique como tal, de modo que convém sua 

demonstração, a teor do art. 320 do CPC. Isto posto, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 dias, juntar aos autos certidão negativa, a fim 

de comprovar a inexistência de ação executiva manejada pelo ente 

promovido, referente ao crédito tributário em questão, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo, a 

teor dos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

CPC, bem como ad cautelam, faculto a juntada do documento de 
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identificação profissional. Por derradeiro, com fulcro no art. 334, § 4º, 

inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso audiência de conciliação ou 

mediação, em vista do enunciado n.º 01 dos Juízes dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso: “Enunciado 1 – 

A critério do juiz, poderá ser dispensada a realização da audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Nada impede, 

contudo, que a audiência conciliatória ocorra se for do interesse do 

promovido. 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: 1002534-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. KUZMINSKI - ME (REQUERIDO)

SIRLEI GUBERT TIBES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002534-71.2020.8.11.0015. REQUERENTE: ANA MARIA SILVA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: J. M. KUZMINSKI - ME, SIRLEI GUBERT TIBES - ME 

Vistos etc. Pretensão declaratória, c/c obrigação de fazer, c/c 

indenização por danos morais, com pedido liminar em tutela provisória de 

urgência, aviada por Ana Maria Silva de Oliveira em face de J. M. 

Kuzminski – Paliju Papelaria e Livraria Juruena e Sirlei Gubert Tiver – 

Vanessa Confecções, devidamente qualificados. Com arrimo nos 

princípios da simplicidade, oralidade, informalidade, economia processual e 

celeridade que regem o sistema dos Juizados Especiais, bem como em 

interpretação extensiva ao art. 38 da Lei nº 9.099/1995, dispensado o 

relatório. Decido o pedido liminar em tutela de urgência. A antecipação dos 

efeitos da tutela de mérito, em tese, é cabível desde que haja elementos 

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

resultado útil do processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

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

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.ª ed., 2015, p. 

857/858): "(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, 

ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora 

dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição 

do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de 

urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do 

CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns 

casos de antecipação de tutela”. “(...) Também é preciso que a parte 

comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus 

boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do 

processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem qualquer 

poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência destes dois 

requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. Caso contrário, 

deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela possível 

novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver ponderabilidade à 

audiência de justificação ou depois de realizada a instrução processual, já 

que a qualquer momento é cabível ao autor requerer a tutela de urgência 

ou nela insistir. A tutela de urgência recomenda cautela, inclusive não se 

descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se 

constatada hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza 

antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo 

(cautelar), não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Essa é a síntese desse relevante instituto. Os 

litigantes em geral devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. 

Linha de atuação traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde por 

perdas e danos aquele que pleitear de má-fé (CPC, art. 81). É litigante de 

má-fé, entre outras hipóteses, aquele que alterar a verdade dos fatos ou 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Força dos arts. 79 e 80, 

incisos II e III, do mesmo diploma instrumental. Verificado que a parte 

promovente trouxe elementos hábeis a demonstrar o preenchimento dos 

requisitos necessários e indispensáveis à concessão da tutela cobiçada, 

previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, consistentes na 

probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. In casu a parte promovente pleiteia a exclusão de seus dados 

perante os órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que o 

débito encontra-se efetivamente pago. A documentação apresentada pela 

parte autora juntamente com a petição inicial dá suporte, nessa sede de 

cognição sumária, à pretensão pleiteada, uma vez que evidencia a 

probabilidade do direito invocado. Ao que informa o documento agregado 

no Id. 30059394, o nome da parte autora foi negativado pelas promovidas 

em 16/02/2016 e 17/09/2016, no valor de R$ 383,03 e R$ 120,00 

respectivamente. Consta nos autos os comprovantes de pagamento 

agregados no Id. 30059395 e Id. 30059395. Elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito alardeado pela parte promovente, pelo menos 

nessa análise perfunctória do feito. Noutro giro, é indubitável o perigo de 

dano no caso em apreço, precisamente em relação à continuidade da 

negativação dos dados da parte autora perante os órgãos de proteção ao 

crédito, se o provimento for concedido apenas em decisão final de mérito. 

Promana pessoa caloteira, dificultando-lhe sobremaneira qualquer acesso 

ao crédito. Com efeito, a negativação tem como consequência primordial o 

norteamento de concessões de crédito em geral, naturalmente negados 

aos inseridos nos cadastros de proteção ao crédito. Isso é sintomático, 

afluindo efetivo perigo de dano. Importa por ora a presença dos requisitos 

previstos no caput do art. 300 do CPC. Por enquanto basta a probabilidade 

de assistir razão à parte promovente, o que soa ponderável. O contorno 

postulado em adiantamento da tutela não sugere prejuízo desmedido à 

promovida. Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição da parte que 

ora se diz afetada, segundo sua tese. Além do mais, o provimento a ser 

adiantado, provisoriamente, é facilmente reversível a qualquer momento. 

Presentes os requisitos do art. 300, caput e seus parágrafos, do Código 

de Processo Civil. Outrossim, convém destacar a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor ao presente caso, uma vez que, levando-se em 

conta os conceitos de consumidor e de fornecedor estampados nos arts. 

2º e 3º ambos do CDC, conclui-se que a parte promovida está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo. Por 

conta dessa nuance, a pretendida inversão do ônus da prova deve ser 

conferida, a teor do art. 6º, inciso VIII, do CDC, posto que da exposição 

dos fatos afloram alegações verossímeis que podem configurar 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica da parte autora em relação à 

parte requerida. Sendo assim, como direito básico do consumidor, a 

postulação faz sentido, revelando-se condizente, inclusive por conta do 

dever irretorquível de expor os fatos conforme a verdade, sob risco de 

receber a pecha de improbus litigator, conforme já frisado, facilitar-lhe a 

defesa de seus direitos, sobretudo a inversão do ônus probatório, que 

pediu expressamente a seu favor e merece acolhimento. Isto posto, defiro 

o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do CPC, de modo 

a determinar às promovidas que excluam o nome da parte promovente nos 

cadastros de proteção ao crédito, no prazo de até 05 dias, sob pena de 

incidir astreintes a serem arbitradas oportunamente, se for o caso, com a 

juntada do respectivo comprovante até audiência de conciliação. Defiro a 

inversão do ônus da prova, devendo a parte promovida demonstrar a 

legitimidade/regularidade da restrição lançada perante os órgãos de 

proteção ao crédito. Citem-se as promovidas, intimando-as ainda a 

comparecerem à audiência de conciliação, oportunidade em que poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado (se a pretensão 

extrapolar 20 salários-mínimos), ou defesa escrita no prazo de até 05 dias 

após a realização da audiência (Enunciado 04 do Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso), sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial (art. 20 

da Lei nº 9.099/95). Intime-se a parte promovente, na pessoa de seu 

advogado, ou pessoalmente, se não o tiver, para também comparecer, sob 

pena de extinção do feito (art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/1995). 

Cumpra-se, servindo presente como carta precatória, ofício, 

carta/mandado de citação e/ou intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010871-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CLEIA DE ALMEIDA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO OAB - MT0018939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por SANDRA CLEIA DE 

ALMEIDA DIAS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. 

Ressai da narrativa fática da parte Requerente que esta manteve-se 

inadimplente com a parcela 28/60, vencida em 29.06.2014; porém, trouxe 

aos autos (id nº 2240776) comprovante de pagamento da respectiva 

parcela em 09.03.2015. Igual situação ocorre com a parcela 29/60, 

vencida em 29.07.2014 quitada tão somente em 13.05.2015 (id nº 

2240771) e, com as parcelas 33, 34 e 35/60, vencidas respectivamente 

em 29.11, 29.12.2014 e 29.01.2015; porém tão somente adimplidas em 

pagamento único em 05.06.2015 (id nº 2240774). Quanto a PRELIMINAR de 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR esta não prospera. Ainda que careça de 

acionamento, pela via administrativa da instituição financeira Requerida, o 

procedimento junto ao PROCON local (id nº 2240778) que restou infrutífero 

faz surgir à parte Requerente o interesse de agir. Desta forma, REJEITO a 

PRELIMINAR suscitada e não vislumbrando questões de nulidades passo a 

análise do mérito. A presente demanda possui duas controvérsias em 

análise. Num primeiro momento deve ser verificada a alegação de 

pagamento em duplicidade e, posteriormente, a alegada anotação irregular 

do nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes. Como prova 

do pagamento em duplicidade, a parte Requerente junta aos autos, além 

dos comprovantes acima mencionados, boleto de quitação do contrato (id 

nº 2240777) quitado em 23.11.2015. Todavia, na última linha do campo 

“instruções”, constata-se que referido débito refere-se as parcelas, 28, 

29 e 33 a 60 do contrato nº 0240151158. Neste tópico a parte Requerida 

limitou-se a arguir pela ausência de pagamento em excesso e ausência de 

má-fé; contudo, o conjunto fático-probatório corrobora a tese aventada 

pela parte Requerente que satisfatoriamente demonstrou que as parcelas, 

28, 29, 33, 34 e 35, ainda que em atraso, foram quitadas respectivamente 

em 09.03; 13.05 e 05.06.2015. Em contraposição o boleto de quitação, 

onde claramente encontram-se inseridas as parcelas acima, foi quitado em 

23.11.2015. Em observância ao art. 6º, VIII, CDC e, sobretudo, ao art. 373, 

II, CPC, incumbia à parte Requerida demonstrar que referidas parcelas 

eram devidas, o que não ocorreu. Contudo, assiste razão à parte 

Requerida quanto a inaplicabilidade da restituição em dobro fulcrada no 

art. 42, parágrafo único, CDC, eis que no presente caso não houve a 

demonstração da má-fé desta na repetição da cobrança. Frisa-se que o 

mero lapso temporal entre os pagamentos, aqueles ocorridos entre maio e 

junho de 2015 e este em novembro de 2015, não revelam-se como 

indicativos, por si só, da ventilada má-fé. E neste sentido destaca-se: 

APELAÇÃO CÍVEL - INEXIGIBILIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO 

MORAL - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR E PRAZO DE PAGAMENTO 

DIVERSOS DO QUE FOI AJUSTADO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO 

DEMONSTRADA - ART. 373, INCISO II, DO CPC - DANO MORAL 

CONFIGURADO - QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO PARA ADEQUÁ-LO 

AO CASO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO - NECESSIDADE DE 

PROVA DA MÁ-FÉ DO CREDOR - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.[…] A condenação à restituição em dobro, 

conforme previsão do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor, somente é cabível na hipótese de ser demonstrada a má-fé 

do fornecedor ao cobrar do consumidor os valores indevidos (REsp nº. 

1539815/DF). (TJMT, Ap 31714/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017 - grifo nosso). Todavia, isto não 

significa que a parte Requerida esta isenta, impondo-se a esta o dever de 

restituir de forma atualizada e com a incidência de juros, na forma simples, 

os valores pagos a título de parcelas, 28, 29, 33, 34 e 35. A parcela 28/60 

foi quitada em 09.03.2015 pelo valor de R$ 798,16 (setecentos e noventa 

e oito reais e dezesseis centavos). A parcela 29/60 foi quitada em 

13.05.2015 pelo valor de R$ 799,67 (setecentos e noventa e nove reais e 

sessenta e sete centavos). E, as parcelas 33 a 35 foram quitadas em 

05.06.2015 pelo valor total de R$ 2.371,89 (dois mil e trezentos e setenta e 

um reais e oitenta e nove centavos). Por fim, cumpre analisar a alegada 

inscrição indevida e seu consequente pedido de danos morais. Através do 

Extrato do SPC (id nº 2240775) emitido em 15.07.2015, a parte Requerente 

demonstra que seu nome foi ali inserido pela parte Requerida em 

referência ao vencimento de uma parcela em 29.06.2014, ou seja, a 

parcela 28/60. Ainda destaca-se que tal informação foi disponibilizada em 

02.04.2015. Deve-se esclarecer que a causa de pedir e o pedido da parte 

Requerente fundamenta-se na alegada inscrição indevida após a quitação 

do débito e não, como sustenta a parte Requerida, na manutenção de seu 

nome em cadastro de inadimplentes após a quitação do financiamento em 

23.11.2015. Conforme já discorrido nos autos, a parte Requerente 

demonstrou ter efetuado a quitação de referido débito em 09.03.2015 

conforme (id nº 2240776). Por tal motivo, a inscrição de seu nome quase 

um mês após o comprovado adimplemento revela-se indevido. Contudo, 

referido extrato (id nº 2240775) demonstra que a parte Requerente já 

possuía anotação prévia efetuada em 16.06.2014, sem trazer aos autos 

qualquer prova de que esta encontrava-se em discussão. Em tal situação, 

é forçosa a aplicação da Súmula 385, STJ, in verbis: Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. E em igual sentido manifesta-se a jurisprudência: RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. (TJMT, Procedimento do Juizado 

Especial Cível 582733020168110001/2017, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017) Motivo pelo qual não 

subsiste o pedido de danos morais. Quanto ao cancelamento e exclusão 

da referida anotação, resta incontroverso que a mesma já ocorreu. Diante 

do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados 

na inicial para CONDENAR a parte Requerida a restituir, na forma simples, 

as importâncias de R$ 798,16 (setecentos e noventa e oito reais e 

dezesseis centavos), quitada em 09.03.2015; R$ 799,67 (setecentos e 

noventa e nove reais e sessenta e sete centavos) quitada em 13.05.2015 

e R$ 2.371,89 (dois mil e trezentos e setenta e um reais e oitenta e nove 

centavos) quitada em 05.06.2015, todas devidamente corrigidas pelo INPC 

a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 258647 Nr: 2875-56.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - OAB:MT 2621

 Vistos,

 Considerando a recusa, por parte do acusado, do recebimento do 

benefício da suspensão condicional do processo, determino o 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

 Destarte, designo audiência de instrução para 27/04/2020, ás 14h30min.

Saem os presentes intimados.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 226501 Nr: 3629-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, MAIKI 

FAGUNDES DA COSTA, ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO A. FERRACIOLLI - 

OAB:MT/18.563/0

 Vistos,

Considerando que até a presente data o advogado constituído pelo 

acusado não apresentou contrarrazões de recurso, importando na 

renúncia tácita dos poderes outrora outorgados pelo réu, intime-se o 

referido acusado para que constitua novo advogado, se assim desejar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Consigne-se que no mandado que, caso deixe transcorrer o prazo acima 

assinalado in albis, o processo será encaminhado à Defensoria Pública 

que, desde já, nessa hipótese, nomeio para prosseguir no patrocínio de 

sua defesa.

No mais, prossiga-se no cumprimento dos atos para realização da sessão 

de julgamento outrora aprazada.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 324896 Nr: 6242-20.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGER DA SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CORREIA PEREIRA 

- OAB:22393 OAB/MT

 Vistos,

 Tendo em vista o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso e trânsito em julgado do acórdão (fl. 213), prossiga-se no 

cumprimento da sentença prolatada nos autos.

 Outrossim, considerando o ofício de fl. retro, oficie-se ao Juízo da 

Terceira Vara Criminal desta Comarca, fornecendo as informações 

requisitadas.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 348122 Nr: 2391-36.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEITON DA SILVA LEITE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA KAROLINE ALMEIDA 

LIVALDA - OAB:19597/MT

 Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para 

ABSOLVER o acusado KLEITON DA SILVA PEREIRA LEITE, brasileiro, 

solteiro, pintor, natural de Naviraí/MS, nascido em 15/03/1988, portador do 

RG nº 19200412 SSP-MT, CPF nº 019.418.781-05, filho de Jair Leite 

Pereira e Aparecida Ferreira da Silva, residente e domiciliado na Rua 12, 

Quadra 16, Casa 32, Bairro Residencial Gente feliz, na cidade de 

Sinop/MT, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.Deixo 

de condenar o réu nas custas processuais, eis que absolvido na presente 

ação penal. Em relação ao veículo modelo Kasinski de cor prata, 

apreendido quando da prisão do réu e encaminhado ao pátio do Guincho 

Catarinense, conforme termo de apreensão de fl. 25, oficie-se a Delegacia 

de Polícia Civil para que, podendo, informe a existência de cadastro de 

possível vítima de furto ou roubo do veículo.Em caso de resposta negativa 

ao ofício, tendo em vista a informação prestada pelas testemunhas 

ouvidas em juízo que informaram a ausência de cadastramento do chassi 

nele registrado e que as características da placa não condiziam com a 

descrita no sistema informático do Detran, determino a venda mediante 

leilão judicial das peças do veículo que estiverem em conformidade com a 

lei e a destruição daquelas que estiverem adulteradas ou remarcadas.No 

mais, no tocante a folha impressa contendo a checagem da placa, 

apreendida à fl. 25, determino sua destruição. Publique-se. Intimem-se. 

Transitado em julgado, promovam-se as comunicações necessárias, 

dê-se baixa e arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 238727 Nr: 11251-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A

 Vistos,

 Tendo em vista o petitório de fls. retro, intime-se o réu Antonio Machado 

para que, se assim desejar, constitua novo advogado no prazo de 05 

(cinco) dias ou, caso alegue não ter condições financeiras para tanto, 

seja informado de que será assistido pela Defensoria Pública. Informe-o, 

outrossim, de que o transcurso in albis do prazo supracitado ensejará a 

remessa dos autos à Defensoria Pública.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 351277 Nr: 4570-40.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TROPIANI NETO, MARCOS FERNANDES 

RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 Vistos, Por meio da resposta à acusação de fls. 82/86, a Defesa dos 

acusados JOÃO TROPIANI NETO e MARCOS FERNANDES RIBAS alegou a 

inépcia da denúncia, sob o fundamento de que não se encontram 

preenchidos os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, bem 

como alegou ausência provas contundentes para a condenação.É o breve 

relato.Fundamento e Decido.A Defesa alega que o Ministério Público 

ofereceu a denúncia com base apenas em imputações vagas e 

imprecisas... .Constato a existência de lastro probatório mínimo e a 

circunstância de que o fato narrado constitui infração penal. Uma vez 

reunidos esses dois requisitos, a denúncia deve ser recebida, 

deflagrando-se a ação penal. É de se ressaltar que na fase do 

recebimento de denúncia, vigora o princípio do in dubio pro societate, uma 

vez que, somente com a dilação probatória poder-se-á averiguar a real 

prática do fato descrito, a participação e o elemento subjetivo da ação dos 

denunciados, bem como sua eventual adequação ao tipo em cuja sanção 

restaram incursos, respeitada a ampla defesa e sob o crivo do 

contraditório.Quanto às alegações expendidas pela defesa às fls. 82/86, 

verifico que estas carecem de dilação probatória por cuidar-se, em 

síntese, do mérito da ação, razão pela qual inoportuno o momento 

processual para sua análise, frente ao princípio da busca da verdade real. 

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (art. 397 CPP) dou regular prosseguimento ao feito.Nos termos do 

art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 10/06/2020 às 13h30min., ocasião em que serão 

inquiridas as testemunhas de acusação, defesa e sucessivamente 

realizado o interrogatório dos acusados.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316781 Nr: 774-75.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE SOUZA DE ARAUJO, RONIERI 

RAMOS NUNES, VANDERLEI ELIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES LEITE DA SILVA - 

OAB:24277/O, RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - OAB:18125

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADONIS FERNANDO 

VIEGAS MARCONDES, para devolução dos autos nº 

774-75.2018.811.0015, Protocolo 316781, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
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horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 317219 Nr: 1100-35.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JUNIOR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:Nº 21.747/O

 Ação Penal - Código Apolo 317219

Vistos.

Diante da insistência do Ministério Público na oitiva das vítimas, designo 

audiência em continuação para o dia 21 de julho de 2020, às 15h30min.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se o acusado e o seu advogado.

Intimem-se as vítimas, observando-se os endereços informados à fl. 

130-verso (os quais deverão ser atualizados no Sistema Apolo), devendo 

constar no mandado que deverão trazer os seus documentos pessoais no 

dia da audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 12 de março de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 249787 Nr: 18165-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO CESAR LOPES, CLEBER BOTESINI, 

JOHN LENON DE MORAIS, ANDERSON ORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Almar Busnello - OAB:12213, 

FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, SAULO 

AUGUSTO C. DA R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525-MT

 Ação Penal- Código Apolo 249787

Vistos.

O presente feito foi inserido no relatório elaborado pela Gestora deste 

Juízo, requisitado pela Corregedoria-Geral da Justiça, em razão do Pedido 

de Providências 187/2016 – Protocolo no CIA 0153777-66.2016.8.11.0000, 

relativamente a veículos apreendidos e não restituídos.

Quanto ao veículo Toyota Hilux, placa OBB 6721, conforme se depreende 

do procedimento autuado sob o Código Apolo 254263, foi objeto de 

adulteração e está acautelado para a autoridade policial civil desta 

Comarca.

No que tange ao veículo VW Polo, placa KEW 2371, oficie-se ao Guincho 

Catarinense para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a este Juízo se 

o bem ainda se encontrada depositado em seu pátio e, sendo a resposta 

negativa, deverá enviar o comprovante da restituição do bem.

Por fim, quanto ao automóvel Saveiro Cross, placa NSB 1486, diante do 

teor da certidão à fl. 497 e dos documentos juntados à fl. 499, 

comprobatórios da propriedade do bem, determino à Sra. Gestora que, 

com as cautelas de praxe, providencie a sua restituição ao acusado 

Cleber Botesini, pois não interessa ao processo.

Cumpridas as determinações acima, voltem-me os autos imediatamente 

conclusos para sentença.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 13 de março de 2020.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 329345 Nr: 9005-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO CEZAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE - OAB:22.002-O

 Deliberações

Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte SENTENÇA: “Vistos. Trata-se de 

ação penal movida pelo representante ministerial em desfavor de Agnaldo 

Cezar de Oliveira, imputando-lhe a prática delitiva capitulada no artigo 147, 

caput c/c artigo 61, II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as 

disposições previstas na Lei Maria da Penha, supostamente perpetrada no 

dia 16 de abril de 2018. Regular o feito e encerrada a instrução, eis o 

sucinto relatório, em privilégio ao princípio da celeridade e efetividade 

processual. Fundamento. DECIDO. Homologo a desistência da oitiva da 

vítima e a dispensa do interrogatório (tópico de ocorrências). Compulsando 

os autos, após conduzir esta audiência é o caso de acolher as teses da 

acusação e da defesa e absolver o acusado, notadamente por não ter 

sido produzida prova sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos 

termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, hábil à condenação. 

Isso porque a vítima não foi mais encontrada para esclarecimento dos 

fatos, tendo mudado de endereço e não sendo mais localizada. Assim, 

impõe-se a absolvição, aplicando-se, in casu, o preceito in dubio pro reo. 

DISPOSITIVO - Por todo o exposto, julgo improcedente o fato narrado na 

denúncia, para ABSOLVER Agnaldo Cezar de Oliveira, com qualificação 

nos autos, nos termos do que preconiza o artigo 386, inciso VII, do CPP. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal. Publicada em audiência. 

Dispensado o registro, nos termos do §4º do artigo 317, da CNGC/MT. 

Saem os presentes intimados. Após as comunicações de praxe, 

arquivem-se os autos. Cumpra-se”. Nada mais, após lido e achado 

conforme eu, Eloiza Pereira, o digitei.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 362286 Nr: 11695-59.2019.811.0015

 AÇÃO: Guarda c/c destituição do poder familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBB, MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LOUISA BORGMANN - 

OAB:MT-20620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:MT nº 18.434

 Impulsiono os autos com a finalidade intimar a parte requerida e o 

Ministério Público para que indiquem o endereço atualizado da testemunha 

Luciana de Oliveira.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS: WILSON ALVES DE LIMA FILHO-OAB/MT 

25.519 E RODRIGO PINHEIRO HERNANDES OAB/MT 19.124, para que tome 

ciência que o processo nº 8375-55.2010.811.0002, CÓDIGO 248812- 

Terceira Vara Cível -Várzea Grande-MT, encontre-se disponível na Central 

de Arquivos de Processos, para retirada, no prazo de 05(cinco) dias, sob 

pena de novo arquivamento, conforme solicitação de desarquivamento 

protocolada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004492-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA VILLA HERNANDES OAB - SP127380 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. MARQUES - ME (EXECUTADO)

CRESTIANE ALMEIDA MARQUES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO Certifico, com a finalidade de 
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INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da custa judiciária no valor R$ 456,08 e da taxa judiciária no 

valor de R$ 456,08 totalizando em R$ 912,16, conforme cálculo ID 

28826573., SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 27/02/2020. Irany 

Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000212-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C I COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA VÁRZEA 

GRANDE CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO 

1000212-88.2018.8.11.0002 Certifico, com a finalidade de INTIMAR a 

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

da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 

148,98, totalizando em R$ 562,38, conforme cálculo ID 28824697 ., SOB 

PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES. Irany Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária VÁRZEA 

GRANDE, 13 de março de 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 39540 Nr: 7331-16.2001.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA ELIDIO LIMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECLARO a prescrição das custas judiciais e taxas 

judiciárias. Por medida de celeridade e economia processual, a cópia da 

presente decisão servirá como comunicação/mandado (Ordem de Serviço 

n.º 2/2017/DF).Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Várzea Grande-MT, 15 de janeiro de 2020. Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz de Direito Diretor do Foro

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 575956 Nr: 7289-34.2019.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOOS IMOBILIÁRIOS SEP 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUARITA EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA SYLVIA VITORINO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:208.064, PAULO DÓRON REHDER DE ARAUJO - 

OAB:OAB/SP246.516

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA TEODORO 

BORGES - OAB:12742/MT, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:MT/5959, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - 

OAB:11363

 "(...) Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de revisão da decisão exarada nos autos de Suscitação de Dúvida 

– Proc. nº 15831-75.2018.811.0002 e reconheço a INCOMPETÊNCIA do 

Juiz Diretor do Foro para processar e julgar o presente pedido de 

cancelamento de registro público, nos termos do disposto no artigo 51, 

inciso VI, do COJE e art. 292 da C.N.G.C. – Judicial. Sem condenação em 

custas e honorários advocatícios por incabíveis no presente caso. 

Finalmente, determino o ARQUIVAMENTO dos autos, com as baixas e 

anotações de esti lo. Publique-se. Registre-se. Int ime-se. 

Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público".

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

 ESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

 RECURSOS HUMANOS

 PORTARIA N.º 54/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais;

 Considerando os termos da Lei Complementar nº 04/90 e o laudo pericial 

n.º 369052.

 RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER à servidora IDALICE DANTAS CARAPEBA ELIAS, 

Técnica Judiciária, matrícula 6778, lotada na Central de Administração, 30 

dias licença saúde, no período de 5 de fevereiro a 5 de março de 2020.

 Várzea Grande, 10 de março de 2020.

 EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 59/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

 RESOLVE

Art. 1º - EXONERAR a servidora SOLANGE REGINA ALVES DE LIMA, 

matrícula n. 11306, do cargo em comissão de Assessora Técnica Jurídica 

PDA-CNE II, do Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, com os efeitos a partir da data da publicação.

Várzea Grande, 13 de março de 2020.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002562-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. A. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DONIZETTI HONJOYA OAB - SP199890 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Decurso de Prazo 

Processo: 1002562-83.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: 

Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos, 

Investigação de Paternidade, Fixação, Investigação de Maternidade]; 

Certifico que decorreu "in albis" o prazo para resposta do ofício 

encaminhado ao Laboratório, razão pela qual, intimo a parte autora para 

manifestar-se no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010383-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA MIRANDA DA CONCEIÇÃO (REU)

DANIELA CONCEICAO DO NASCIMENTO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1010383-07.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 957,00; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Investigação de Paternidade]; Certifico 

diante da manifestação de id.29360256, intimo a parte autora para 

requerer o que entender de direto. VÁRZEA GRANDE, 4 de março de 2020 

SEDE DO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000758-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. V. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS COSTA OAB - MT25530/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. C. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO OAB - MT6106-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Manifesta a requerente, a desistência do acordo, ao argumento de 

que se sentiu prejudicada (id. 26194807). Pois bem. O feito já se encontra 

sentenciado, ante a sentença homologatória, proferida em id. 25021261. 

Frisa-se que no presente caso, as partes são maiores, capazes e 

encontram-se regularmente representadas por seus patronos. Além disso, 

a requerente não indica qualquer hipótese de vício de consentimento no 

acordo firmado, devendo, pois, sua pretensão ser manifestada segundo 

os ditames processuais. Assim, indefiro o petitório de id. 26194807. 

Decorrido o prazo recursal sem manifestação, certifique-se e arquive-se. 

Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 127875 Nr: 501-44.1995.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE MARIA DE CASTILHO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE BORGES DE ANICÉSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID OTERO DE SOUZA - 

OAB:24718, MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - 

OAB:17889

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Razão assiste à herdeira de fl. 333/334, eis que a existência de ação de 

usucapião de um dos bens do monte hereditário, não impede a resolução 

da presente demanda, que já se arrasta há mais de 20 anos.

Frisa-se que a partilha, neste inventário, pode ser feita regularmente, 

contemplando todos os bens do acervo, inclusive o imóvel sob litígio, 

contudo, especificamente quanto a esse imóvel, os herdeiros poderão 

sofrer restrições, a depender da decisão final a ser proferida na ação de 

usucapião, em trâmite na comarca de Rondonópolis, não podendo este 

juízo intervir naquele.

Assim, revogo a decisão de fls. 332 e determino o prosseguimento do 

feito.

Intimem-se as partes para que promovam andamento ao feito, 

apresentando suas ultimas declarações, no prazo comum de 15 dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 54148 Nr: 417-62.2003.811.0002

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: L.S.C.E . T. S. C. REP/SUAGENITORA CLAUDELI 

CONCEIÇÃO DA COS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALCIDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILE TATIANI ALMEIDA - 

OAB:MT 6460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO VICTOR SOUSA PIO - 

OAB:22.670

 Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 35/37, por não estar revestido das formalidades 

processuais.

Frisa-se que a exoneração de alimentos deve ser intentada mediante ação 

própria.

Intime-se.

Às providências.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009953-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. C. D. O. S. (AUTOR(A))

K. F. D. M. (TESTEMUNHA)

I. R. D. S. S. (TESTEMUNHA)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (TESTEMUNHA)

A. S. A. (TESTEMUNHA)

B. W. G. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009953-21.2019.8.11.0002. “VISTOS, etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (id. 

29804650). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Isento de custas, eis que defiro a AJG o 

requerido. Revogo a decisão liminar id. 23036994. Publicada em audiência, 

saem os presentes intimados. Registre-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se”. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001695-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. B. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

DAMIANA DAMASCENO DE BRITO OAB - 052.906.834-61 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVALDO SANTOS SILVA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1001695-85.2020.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 28812938 e da certidão 

que designou audiência de ID 30233541. Várzea Grande/MT, 13 de março 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1017502-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILEIA DE OLIVEIRA ALVARENGA OAB - MT0011297A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. P. S. (EXECUTADO)

 

PROCESSO : 1017502-82.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 
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autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado para que no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTE SOBRE A JUSTIFICATIVA árzea Grande/MT, 13 de março de 

2020. Nercy Anchieta / Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1017536-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AISLINE CUELHO MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR RODRIGO MOURA DE PAULA (EXECUTADO)

 

PROCESSO : 1017536-57.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste sobre a certidão negativa. Várzea Grande/MT, 13 de março de 

2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004358-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE ARRUDA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT5645-N (ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO BELONI OAB - MT16560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO MARQUES DE ALCANTARA JUNIOR (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO : 1004358-46.2016.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que no prazo de 10 (dez) dias dê 

andamento ao feito. Várzea Grande/MT, 11 de março de 2020. Nercy 

Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005112-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. M. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. F. S. (REU)

 

PROCESSO : 1005112-17.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste sobre a realização ou não sobre a realização do exame de DNA 

Várzea Grande/MT, 13 de março de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010006-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. S. A. (REQUERENTE)

J. B. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (CUSTOS 

LEGIS)

 

PROCESSO : 1010006-36.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

PARA PROCEDER O RECOLHIMENTO DA 1ª PARCELA referente as 

custas, segue instrução ID 29871822 - Documento de comprovação 

(parcelamento de custas) Várzea Grande/MT, 5 de março de 2020. Nercy 

Anchieta / Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010957-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FERREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

sandra lucia damasceno (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010957-93.2019.811.0002. VISTOS etc. Acolho o 

pleito do Ministério Público formulado em audiência de conciliação (Id. 

29980608). Elabore-se estudo psicossocial na residência das partes, 

visando averiguar a situação fática da infante, além de outras 

considerações que a equipe multidisciplinar entender necessárias, no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. O laudo deve ser juntado aos autos 

antes da audiência de instrução designada. Com o aporte dos estudos nos 

autos, digam as partes e o Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 13 de Março de 2020. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1014540-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON WEBERICH DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINA CRISTIANE DA SILVA (REU)

E. C. W. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARRYETH SANCHES FERNANDES OAB - MT27936/O (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. 1014540-86.2019.8.11.0002. VISTOS etc. A patrona 

da parte requerida não trouxe aos autos a prova da comunicação da 

renúncia à mandante, apesar da afirmação nesse sentido, na petição. 

Dispõe o art. 112, do CPC: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao 

mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que 

comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 

1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a 

representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 

2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração 

tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada 

por outro, apesar da renúncia. A Advogada, portanto, continua 

representando sua cliente/constituinte (Id. 29315852). Intime-se. Várzea 

Grande/MT, 13 de Março de 2020. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016808-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADMILSON FRANCISCO DE MOURA OAB - MT21516/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. D. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RANUSE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - RO6458 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

1016808-16.2019.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) Advogado(as) das Partes, 

Ministério Público para ciência da decisão de ID 26188566 e da certidão 

que designou audiência de ID 30236155. Várzea Grande/MT, 13 de março 

de 2020. Juraci Oliveira Prado Auxiliar Judicial

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 378013 Nr: 25310-34.2014.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDS, EBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIANDRA APARECIDA 

FERNANDES FIGUEIREDO - OAB:25.379/O, TARCISIO LUIZ BRUN - 

OAB:OAB/MT 16.191

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 25310-34.2014.811.0002.

Código nº. 378013.

VISTOS etc.

Defiro a AJG.

Anote-se na capa dos autos e no Sistema Apolo que se trata de processo 

em fase de Cumprimento de Sentença, para cobrança de alimentos.

Pretende a parte exequente o processamento do feito pelo rito da 

expropriação de bens, eis que o executado encontra-se inadimplente com 

as parcelas desde o mês de Dezembro/2015 a Maio/2019.

Assim, cite-se o executado, por WhatsApp, pelo número (81) 9835-4695, 

para efetuar o pagamento do valor da condenação da pensão alimentícia, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de multa de dez por cento sobre o valor 

devido, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação 

(art. 523, do CPC).

Deve constar do mandado que uma vez vencido o prazo e não pago o 

débito, no montante inicial deverá ser acrescido a multa de 10% do valor 

impago (observado o disposto no § 1º, do art. 523, do CPC, se for o caso), 

com posterior expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 

3º, do CPC).

Arbitro honorários advocatícios em 10% do valor da causa, sendo o 

montante reduzido de metade caso ocorra o pagamento no prazo acima 

estabelecido (art. 827, do CPC).

Realizada a citação e não havendo pagamento, o Oficial de Justiça, 

independentemente de nova determinação, de imediato, procederá a 

penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem à garantia do Juízo, 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceite por este Juízo, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos 

intimando o executado e esposa, se casada, em se tratando de imóvel 

(art. 829, §1º e 2º do CPC).

A medida acima não impede a penhora via BACENJUD, assim que 

informado este Juízo a respeito do não pagamento do valor pleiteado, bem 

ainda protesto do título e inclusão dos dados do devedor no cadastro de 

proteção ao crédito.

Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do CPC.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 12 de Março de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 417111 Nr: 20528-47.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FVEP, PGP, KEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - 

UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 20528-47.2015.811.0002.

Código nº. 417111.

VISTOS etc.

Trata-se de Investigação de Paternidade.

Diante dos resultados dos exames de DNA (fls. 119/123 e 130/134), que 

atestam a paternidade atribuída ao requerido, antecipo os efeitos da tutela, 

para o fim de determinar a expedição de ofício ao Cartório competente 

para confecção de novos documentos dos infantes, anotando o nome que 

os infantes passarão a usar, F. V. P. SIQUEIRA e P. G. P. SIQUEIRA (fls. 

15/16 e 115), bem ainda remetendo cópia do documento do requerido (fls. 

116), para anotação do nome do pai e avós paternos.

Arbitro alimentos provisórios no importe de 35% de um salário mínimo, que 

corresponde a R$ 365,75 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e 

cinco centavos).

Os alimentos deverão ser colocados à disposição dos infantes até o dia 

10 de cada mês, em conta bancária da genitora destes, a ser indicada por 

esta nos autos.

Inclua-se o feito de acordo com a pauta de audiência da Conciliadora, 

expedindo-se o necessário à realização do ato.

Intime-se o requerido, por Oficial de Justiça, para pagar os alimentos ora 

fixados, bem ainda para comparecer em audiência.

 Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 12 de Março de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237036 Nr: 16892-83.2009.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMMDM, LSM, KMDM, PMDM, CJMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CEZAR JUNIO DE MORAIS, Cpf: 

42046521153, Rg: 0473129-8, Filiação: Niete Gonçalves de Morais e 

Antonio Graciano de Morais, data de nascimento: 11/05/1969, brasileiro(a), 

natural de Campo Grande-MS, Telefone 9975.4025. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.P. R. I.Isento de 

custas, eis que defiro a AJG.Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com 

baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 31 de Janeiro de 

2020.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Leticia Dias Vieira Silva, 

digitei.

Várzea Grande, 12 de março de 2020

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 384165 Nr: 1504-33.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA ROSANE CURADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCELINO FERNADES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WILZEM 

MACOTA-UNIVAG - OAB:7481-B, UNIVAG - OAB:

 Processo nº. 1504-33.2015.811.0002.

Código nº. 384165.

VISTOS etc.

Trata-se de processo em fase de Cumprimento de Sentença.

Considerando que o imóvel não possui registro (art. 886, I, parte final do 

CPC), determino a intimação das partes para providenciarem a alienação 

particular (art. 879, I, do CPC), acordando as partes sobre o valor da 

venda, se, no mínimo, o valor da avaliação (fls. 147/148).

Intimem-se.

Várzea Grande/MT, 12 de Março de 2020.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 282847 Nr: 1659-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCINO VITOR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FAUSTINO VITOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILBENE MARIA OLIVEIRA E 

OLIVEIRA - OAB:10852-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .FUNDAMENTO E DECIDO.Chamo o feito à ordem.A certidão do Serviço 

Notarial e Registral de Cuiabá, constante das fls. 31, evidencia que o 

imóvel não está registrado em nome de qualquer um dos falecidos.Há 

certidão positiva de débitos imobiliários (fls. 22) e ainda não veio aos autos 

a certidão negativa.Consta, às fls. 57, que a falecida possui um imóvel 

registrado em seu nome, sendo necessário, portanto, que o referido bem 

integre a partilha.Por fim, não foi determinada a juntada aos autos do 

documento pessoal dos falecidos (fls. 73), mas das certidões negativas 

da Sefaz (fls. 68).Intime-se, pois, o Inventariante para retificar as primeiras 

declarações (art. 620, do CPC), para o fim de acrescentar o imóvel de 

propriedade da falecida, trazendo aos autos o documento que comprova a 

propriedade (fls. 57).Deve vir aos autos as certidões negativas do 

Município e da SEFAZ, em nome dos falecidos e referente aos imóveis.As 

últimas declarações deverão ser retificadas, bem ainda o plano de 

partilha.Oficie-se requisitando informação sobre testamento, eis que litigam 

pela AJG.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 05 de Março de 

2020.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003794-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. M. (REQUERENTE)

E. A. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOES DOS SANTOS OAB - MT18243/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 

SENTENÇA PROCESSO n. 1003794-28.2020 - PJE HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO EXTRAJUDICIAL DE GUARDA, ALIMENTOS E CONVIVÊNCIA. 

REQUERENTES: EDNILSON AGUIAR VIEIRA E SABRINA MARIA MARTINS. 

Vistos etc. Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE 

GUARDA, ALIMENTOS E CONVIVÊNCIA ajuizada por EDNILSON AGUIAR 

VIEIRA E SABRINA MARIA MARTINS, em face do acordo firmado (ID. 

28902591). Extrai-se dos autos, que as partes firmaram acordo 

extrajudicial (ID. 28902591), dispondo sobre a guarda do infante 

BERNARDO FRANCISCO MARTINS VIEIRA, nascido em 12/09/2011 

(compartilhada entre os genitores, a ser exercida conforme descrito no 

termo de acordo), convivência (livre) e alimentos (fixados no valor de 50% 

do salário mínimo vigente a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, 

mediante depósito na conta da genitora, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 

2963-7, CONTA CORRENTE: 15220-X, CPF: 690.950.191-87. Se 

compromete ainda o genitor a pagar integralmente o plano de saúde do 

filho, bem como o valor correspondente a 38,32% referente a mensalidade 

escolar. Instado a se manifestar, o Ministério Público opina pela 

homologação do acordo firmado pelas partes (ID. 29256934). Assim 

sendo, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, III, b), do Código de 

Processo Civil, o acordo tal qual como firmado na exordial (ID. 28902591) e 

declaro, por consequência, extinto o presente feito. Expeça-se o termo de 

guarda compartilhada, devendo constar que a convivência será de forma 

livre. Sem custas. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as 

necessárias baixas e anotações. P.I.C. Várzea Grande-MT. Eulice 

Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007903-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA DE ARAUJO BALDUINO MEDEIROS OAB - MT9519-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. S. (REQUERIDO)

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 

DESPACHO AUTOS n. 1007903-90.2017 – PJE AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO Vistos. Intime-se a requerente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, junte aos autos cópia legível e completa do termo de acordo 

extrajudicial juntado nos IDs. 22982500/22982524. Após, conclusos. Às 

providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003817-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GERMANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO TRINDADE DO AMARAL OAB - MT12043/B (ADVOGADO(A))

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

SENTENÇA PROCESSO N. PJE-1003817-76.2017.8.11.0002. AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERENTE: JOEL GERMANO DOS 

SANTOS. Vistos etc. Revogo a decisão lançada na ID 28017672. Trata-se 

de Ação de Retificação de Registro Civil (Certidão de Nascimento), 

promovida por JOEL GERMANO DOS SANTOS, objetivando a retificação 

de seu registro civil, de modo a alterar seu prenome JOEL para NICOLE, ao 

argumento de que desde a sua adolescência optou pela sexualidade 

feminina Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público 

opinou pela procedência do pedido (ID. 12445244). É o relatório. Decido. 

Depreende-se dos autos que o requerente busca a modificação de seu 

registro civil, vez que seu prenome vem lhe causando constrangimentos, 

tendo em vista sua opção sexual. É de conhecimento geral que o prenome, 

assim como o nome, são atributos da personalidade e necessários à 

identificação dos cidadãos no contexto de uma sociedade organizada. A 

alteração no assentamento no registro de nascimento decorre da 

dignidade da pessoa humana quando presente incompatibilidade da 

morfologia sexual com a identidade de gênero, legitimando a modificação 

para permitir que a pessoa possa viver plenamente em sociedade, tal 

como se percebe. Nessa esteira de raciocínio, o egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já se posicionou em casos 

semelhantes, senão vejamos: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL RETIFICAÇÃO 

DO REGISTRO CIVIL. TRANSEXUALISMO. ALTERAÇÃO DO GÊNERO. 

AUSÊNCIA DE CIRURGIA DE REDESIGNAÇÃO SEXUAL OU 

TRANSGENITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. O sexo é físico-biológico, 

caracterizado pela presença de aparelho genital e outras características 

que diferenciam os seres humanos entre machos e fêmeas, além da 

presença do código genético que, igualmente, determina a constituição do 

sexo - cromossomas XX e XY. O gênero, por sua vez, refere-se ao 

aspecto psicossocial, ou seja, como o indivíduo se sente e se comporta 

frente aos padrões estabelecidos como femininos e masculinos a partir do 

substrato físico-biológico. É um modo de organização de modelos que são 

transmitidos tendo em vista as estruturas sociais e as relações que se 

estabelecem entre os sexos. Considerando que o gênero prepondera 

sobre o sexo, identificando-se o indivíduo transexual com o gênero oposto 

ao seu sexo biológico e cromossômico, impõe-se a retificação do registro 

civil, independentemente da realização de cirurgia de redesignação sexual 

ou transgenitalização, porquanto deve espelhar a forma como o indivíduo 

se vê, se comporta e é visto socialmente. Sentença de procedência 
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confirmada. POR MAIORIA, COM TRÊS VOTOS A DOIS, NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDOS O RELATOR E A DESA. 

LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO. (Apelação Cível, Nº 70069039204, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando 

de Vasconcellos Chaves, Redator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado 

em: 26-10-2016). Dessa maneira, nos termos do disposto no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, e, 

via de consequência; determino a retificação do registro de nascimento da 

parte requerente, passando a constar em seus assentos, NICOLE 

GERMANO DOS SANTOS, em substituição ao nome JOEL GERMANO DOS 

SANTOS, expedindo-se mandado ao Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais de Barão de Melgaço, comarca de Santo Antônio do 

Leverger - MT. Dê-se ciência ao Ministério Público. Sem custas. Sem 

honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. 

P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012165-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA OAB - MT23463/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILMA RIBEIRO DA SILVA AZEVEDO OAB - MT7013-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. 1012165-15.2019.8.11.0002. 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Contestação juntada pelo requerido. Outrossim, autorizada pelo art. 

203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora 

para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, impugnar. VÁRZEA 

GRANDE, 13 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-mai l : 

vg.3familia@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1018302-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. T. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE 

BENS GUARDA E ALIMENTOS. Vistos. Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso Cumulado com Guarda e Alimentos, 

movida por VANESSA TIAGO COSTA em desfavor ATANAEL FIALHO DE 

ARAÚJO, todos qualificados nos autos. Afirma que casou-se com o 

requerido em 20 de maio de 2006, tendo a ruptura ocorrido recente. 

Destaca que dessa união adveio nascimento de 01 (uma) filha, Nataly 

Helena Fialho Costa, em 06 de abril de 2011. Aduz que adquiriram os bens 

descritos na inicial. Requer liminarmente a fixação de alimentos em favor 

da filha, ao final a procedência da ação decretando o divórcio e 

concedendo a guarda da filha de forma compartilhada. Junta documentos. 

É o breve relato. DECIDO. Quanto ao pedido liminar de fixação de verba 

alimentar em favor do filho, defiro-o. Face aos elementos de que disponho 

e ainda por não constar nos autos comprovação dos rendimentos do 

requerido, arbitro alimentos provisórios, nos termos do artigo 4º da Lei 

5478/68, no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, pagos a partir da citação, todo dia 10 (dez) de cada mês, 

depositados em conta bancaria indicada na inicial. Cite-se a parte 

requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código de 

Processo Civil, intimando-se as partes, para comparecer a Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 07/5/2020, às 13:30 horas (Artigo 695, 

§ 2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Notifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 427670 Nr: 26044-48.2015.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJSDS, ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - 

OAB:21291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENYL FERREIRA BRITO 

CANDIDO - OAB:24364

 Cumprindo nos termos da legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, de acordo ao Provimento nº 88/2014 CGJ e Normativa nº 

40/2014 Pres., conforme e-mail enviado pelo CEJUSC de fls. 109, 

marcando data para realização do Círculo de Paz, para o dia 30/03/2020 

às 14:00 horas, na sala de convivência do Fórum de Várzea Grande/MT. 

Tema: Restabelecimento de Vínculo, impulsiono estes autos ao setor de 

expedição de documentos. Intimem-se as partes.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005255-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS GONCALVES SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Divórcio Litigioso Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade 

da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cite-se a 

parte requerida, com observância dos §§ 1º, 3º e 4º, Artigo 695 do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes, para comparecer a Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 17/09/2020, às 13 horas (Artigo 695, § 

2º do Código de Processo Civil), fazendo-se constar que o prazo para 

contestação de 15 (quinze) dias, contar-se-á a partir da data da audiência 

de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição. (Artigos 695 e 697 do Código de Processo Civil). §8º do 

artigo 334 - O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor a causa, revertida em favor da União ou 

do Estado. “Havendo interesse das partes em entabular acordo, poderão 

comparecer em Juízo, às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. 

Intimem-se as partes Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005282-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE DA SILVA COSTA (INVENTARIANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO MARQUES DA SILVA (DE CUJUS)
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Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO INVENTÁRIO Vistos, Concedo os benefícios da gratuidade da 

justiça, nos termos do Artigo 98 do Código de Processo Civil. Nomeio 

inventariante ELIZABETE DA SILVA COSTA que prestará compromisso em 

05 (cinco) dias e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (Artigo 

617, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Cite-se a Fazenda 

(CPC art. 626), para que manifeste-se sobre os valores, podendo, se 

deles discordar, juntar prova de cadastro em 15 (quinze) dias (art. 629) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 638), 

manifestando-se expressamente. Notifique-se após o representante do 

Ministério Público. Havendo concordância, quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às ultimas 

declarações (art. 628) e digam, em 15 (dez) dias (art. 637). Se concordes, 

ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (art. 638). Intimem-se. Eulice 

Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008192-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (REU)

OBJETIVA HOLDING LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008192-18.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A REU: GERALDO ALUIZIO 

GUIMARAES, OBJETIVA HOLDING LTDA 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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004779-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALGOESTE-SOCIEDADE ALGODOEIRA DO OESTE PARANAENSE LTDA - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR PAGANI OAB - PR16783 (ADVOGADO(A))

EDILSON LUIZ ZIMIANI CABRAL OAB - PR25012 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MARIA CASTALDO (REQUERIDO)

 

PJE N. 1004779-31.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do (a) 

Senhor (a) Oficial de Justiça para cumprimento do ato deprecado nos 

termos em que foi solicitado no ID n. 24736444 de 08/10/2019.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007350-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO FRANCISCO DE LIMA (REQUERENTE)

FERNANDA FERNANDES MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIRA LUCIA COELHO (REQUERIDO)

ANDRE GUSTAVO COELHO MACHADO (REQUERIDO)

ARIANNE GEORGIA COELHO DE MORAES (REQUERIDO)

 

PJE N. 1007350-72.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do (a) 

Senhor (a) Oficial de Justiça para cumprimento do ato deprecado no novo 

endereço indicado na petição de ID n. 24440448 de 30/09/2019.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006731-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JKR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

CHRISTYANE SOUZA DE ALMEIDA REZENDE (REQUERIDO)

CRISTOVAO NUNES REZENDE (REQUERIDO)

 

PJE N. 1006731-11.2020.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para providenciar o pagamento da diligência do (a) 

Senhor (a) Oficial de Justiça para cumprimento do ato deprecado.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001423-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DA SILVA CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON LEANDRO DE CAMPOS OAB - MT6950-O (ADVOGADO(A))

ELIEZER DA FONSECA OAB - SP128355 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARON ALVES DE ARAUJO RIBEIRO (REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PJE n.1001423-91.2020.8.11.0002 CERTIFICO que não consta nos autos o 

recolhimento das custas e taxa judiciária referente a distribuição da carta 

precatória, BEM COMO a diligência do (a) oficial de justiça. Assim, 

IMPULSIONO a carta precatória para que a parte requerente providencie 

os recolhimentos mencionados no parágrafo anterior.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209662 Nr: 5410-75.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. S. C. DA S. REP/ PELA SUA GENITORA ANDRÉIA 

FIGUEIREDO CARRARA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BESSA MIRACHI - 

OAB:15.119, KALINKA VALESKA DE JESUS - OAB:10.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Considerando a Decisão, publicada no Diário da Justiça-DJE n.º 10690 no 

dia 09/03/2020, que indeferiu o pedido da parte requerida e determinou 

sua intimação para efetuar o pagamento da custa e taxa judiciária, 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no 

prazo de 05 (cinco) dias efetuar o pagamento da custa judiciária no valor 

no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no valor de R$ 210,39, totalizando 

em R$ 623,79, conforme cálculo de fls.378, SOB PENA DE LEVAR A 

PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 

80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES.

Deozita Benedita de Souza Campos

Gestora da Central de Arrecadação e Arquivamento

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439756 Nr: 6646-81.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUAN GUILHERME DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Alamino Bellicanta 

- OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Certifico que a Assessoria do advogado JACKSON FREIRE JARDIM DOS 

SANTOS manteve contato telefônico com esta Central de Arrecadação e 

Arquivamento e informou que o referido advogado recebeu intimação para 

efetuar o pagamento das custas processuais como representante do polo 

passivo, entretanto, inexiste nos Autos procuração em nome do mesmo. 

Certifico ainda que compulsando os Autos foi constatado a existência de 

substabelecimento para os advogados FERNANDO CESAR ZANDONADI E 

MÁRCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO representando o polo passivo, fls. 

26. Certifico finalmente que, procedi o cadastro dos referidos advogados 

no sistema Apolo, bem como os intimei, como representante da parte 

requerida, para efetuar o pagamento das custas processuais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326369 Nr: 22724-58.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA XAVIER DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO FLORES, MAPFRE SEGUROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁJILA PRISCILA FARHAT - 

OAB:OAB/MT6.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Certifico que os memoriais foram tempestivos

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449228 Nr: 11513-20.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA ELÉTRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA REVELES GALANTE - 

OAB:Mmt 20.530/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar a requerida para apresentar as 

contrarrazões da apelação da autora, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392616 Nr: 6961-46.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO MARQUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o deposito efetuado nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 221699 Nr: 1986-88.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONAN DA COSTA MARQUES - 

OAB:21093/O, SANDRA MARIA LOURENÇO - OAB:OAB/MT 12.383, 

vanessa angheben guirro - OAB:12480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4759/MT

 Processo n.° 1986-88/2009 (Cód. 221699)

Vistos...

Defiro o pedido quanto à penhora do terreno urbano registrado no CRI 

desta Comarca sob o n.° 61.847, na proporção de 50%, considerando o 

resguardo do patrimônio do cônjuge.

Defiro, também, a penhora das cotas das empresas cadastradas no nome 

da devedora, o que faço em consonância com o julgado citado no rodapé , 

sendo: Escola Centro de Ensino Educar, CNPJ 07.386.291/0001-47 e 

Transportes Dunzer Ltda., CNPJ 19.515.047/0001-16, devendo a credora 

providenciar a respectiva avaliação, inclusive, com balancete de 

movimentação.

Ainda, defiro a penhora sobre os rendimentos (pró-labore) da devedora 

no percentual de 30% sobre sua cota parte em cada empresa, 

considerando que o feito tramita há mais de 10 (dez) anos sem a 

satisfação da dívida, de forma que não se aplica o art. 866, do NCPC , até 

mesmo por ser a dívida de grande monta e ser presumível que os atos 

constritivos aqui determinados não liquidarão o débito.

Com relação à empresa Escola Lar Feliz Ltda., CNPJ 36.925.147/0001-30, 

deixo de determinar qualquer ato de constrição por constar como “inapta” 

no extrato da Receita Federal de fls. 485 e sequer constar do 

detalhamento do sistema Infoseg (documento anexo).

Relativamente à penhora da renda e sociedade oriunda da empresa Clínica 

Equilíbrio, determino que a credora, previamente, comprove o vínculo da 

devedora com a pessoa jurídica.

No mais, mantenham-se os autos conclusos para as diligência de inclusão 

dos dados da devedora no sistema do SPC/CDL.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 20 de fevereiro de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 606304 Nr: 1435-25.2020.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLACILDO SODRÉ FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17.947/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1435-25/2020 (Cód. 606304)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo, 

vez que se trata de Cumprimento de Sentença.

Tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, 

mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado 

os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e 

perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim 

de pagar o débito, no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos 

do art. 525, do NCPC o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para 

pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 04 de março de 2020.
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Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 91361 Nr: 1117-33.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBO DA BORRACHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT BORRACHAS E PARAFUSOS COMERCIAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. MONICA HELENA 

GIRALDELLI - OAB:OAB/MT - 9141, Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:MT 4.903

 Processo n° 065/06 (Cód. 91361)

Vistos...

Frustrada a satisfação do débito até esta data, pleiteia a credora o 

reconhecimento de sucessão empresarial, para incluir no polo passivo a 

empresa Solução Borrachas, que atua na mesma atividade e há identidade 

de um dos sócios.

Considerando o disposto no art. 10, do NCPC , que trata do princípio da 

vedação de “decisões surpresa”, tenho por inviável a inclusão inaudita 

altera parte da empresa indicada pela credora, sendo necessário, à luz 

dos arts. 133 e ss, instaurar o incidente de desconsideração, ainda que 

para reconhecer-se a sucessão empresarial e havendo fortes indícios de 

tal circunstância.

Dessa forma, nos termos do art. 135, do NCPC, na forma do art. 1.228, § 

2º, da CNGC/MT , desentranhe-se a petição e documentos de fls. 305/307 

para formação do incidente próprio. Certifique-se.

Formado o volume próprio, intime-se a credora, mediante impulso por 

certidão, para recolher as custas devidas.

Após, cite-se a empresa Solução Metal Borrachas no endereço indicado 

na nota fiscal, para no prazo de 15 (quinze) dias manifestar-se e requerer 

as provas que entender cabíveis.

Na forma do art. 134, § 3º, do NCPC, suspendo a tramitação do feito até 

decisão deste incidente, que deverá permanecer juntado nos autos.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor para as anotações que se fizerem 

necessárias (NCPC, art. 134, § 1º) .

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 11 de março de 2016.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes

 Cod. Proc.: 322743 Nr: 19154-64.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REZIEL SANTI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO - OAB:OAB/MT 17.002, MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES 

- OAB:14.826 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 19154-64/2013 (Cód. 322743)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Ao retorno dos autos analisarei os demais requerimentos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2020.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009353-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

IZABEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0017685A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009353-68.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANA PAULA DIAS REU: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos... Por verificar que a decisão de Id. nº 

28832587 não foi publicada por problemas sistêmicos, conforme 

certificado à Id. nº 30118658, hei por bem em reabrir o prazo para ambas 

as partes se manifestem nos termos da decisão retro. No impulso, cancelo 

a audiência outrora marcada e designo nova audiência de instrução para o 

dia 14/04/2020, às 16:00 horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001917-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA OAB - MT24399/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICA PHONE COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS DE 

MANUTENCAO EIRELI (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001917-53.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA REU: AMERICA PHONE 

COMERCIO DE CELULARES E SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS para determinar em sede de liminar, que o 

requerido lhe venda o celular no preço ofertado. São requisitos para a 

concessão das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, 

de natureza notavelmente documental, pressupõe a existência de 

documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, 

seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais 

documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja clara, 

evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não possa ser 

levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros termos, como 

sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença 

de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse 

ser a causa julgada desde logo. Da análise dos autos, verifica-se que a 

Autora, ajuizou a presente Ação Cominatória em desfavor da Ré, com o 

intuito de compeli-la a vender aparelho celular MI 9 T, 128 gigas, pelo valor 

de R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais). Nesse aspecto, em 

uma análise perfunctória dos documentos acostados aos autos, não se 

verifica, por ora, a probabilidade do direito a autorizar a tutela de urgência 
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pretendida, em virtude da falta de comprovação dos fatos, vez que os 

documentos e prints juntados, em cognição sumária, não são capazes de 

demonstrar os requisitos da tutela. Sobre o tema entende a jurisprudência; 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS DO 

ART. 300 DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. - Para a 

concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos 

exigidos no art. 300 do CPC de 2015 estejam presentes de forma 

cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a 

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

processo - Ausente qualquer dos requisitos dispostos no art. 300 do CPC 

de 2015, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. 

(TJ-MG - AI: 10188180066378001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data 

de Julgamento: 20/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019). Assim, 

REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 13/04/2020, às 

10:30 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 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008421-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENETI APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008421-75.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: SENETI APARECIDA DOS SANTOS REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos... 

Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 

9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada de Direito Bancário 

na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes 

autos de natureza bancária para a vara especializada. Ao Cartório 

Distribuidor para as devidas providências. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008431-22.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS BOTELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBO JALES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ANIMAIS LTD (REU)

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REU)

GINCO URBANISMO LTDA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008431-22.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANDRE LUIS BOTELHO REU: BRDU SPE VARZEA GRANDE 

LTDA, GINCO URBANISMO LTDA, SEBO JALES INDUSTRIA E COMERCIO 

DE PRODUTOS ANIMAIS LTD Vistos... É certo que nos termos do art. 99, § 

3º, do CPC/15 presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência 

financeira declarada por pessoa natural. Contudo, a Constituição da 

República dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos." (art. 5º, LXXIV). 

Assim, confrontando a referida norma processual com o que prescreve a 

Constituição da República, resta evidente que para a obtenção dos 

benefícios da justiça gratuita, compete à parte, não só a apresentação da 

declaração de hipossuficiência financeira, como também a sua 

comprovação, haja vista a presunção relativa da referida declaração. 

Nessa linha, o Novo Código de Processo Civil fez constar expressamente 

em seu art. 99, § 2º, o dever da parte requerente em comprovar o 

preenchimento dos pressupostos para a obtenção dos benefícios da 

justiça gratuita se houver elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Nesse sentido, o 

benefício da justiça gratuita pode ser concedido a parte que comprovar 

sua hipossuficiência financeira em arcar com as custas processuais, sem 

prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. Sobre o tema entende a 

jurisprudência; “AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – 

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE GRATUIDADE – INATIVIDADE DA 

EMPRESA – AUSÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL OU DESEQUILIBRIO 

FINANCEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. ” (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, 

DJe 01/08/2012) 2. Conjunto fático-probatório que não demonstra que a 

postulante necessite da gratuidade, apresentando gastos mensais e 

suprimindo informações sobre o balança patrimonial e financeiro da 

empresa. 3. Decisão monocrática mantida. ” (TJMT Nº 0123935- 

41.2016.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/02/2017, publicado no DJE 

07/02/2017). Para tanto, concedo prazo de quinze dias, para que a parte 

autora junte aos autos, documentos que comprovem sua hipossuficiência, 

sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008121-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELYTHON ADRIANO ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA OAB - MT23276/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008121-21.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): WELYTHON ADRIANO ALMEIDA SOUZA REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos... Determino a intimação do Sr. Perito, para que indique nova 

data para a realização da perícia. Fica o advogado da parte autora 

responsável em comunicar seu cliente sobre o dia, data e hora da perícia, 

sob pena de aplicação do art. 373, I e 487, I do CPC. Em sendo o laudo 

juntado nos autos, digam as partes no prazo comum de dez dias, e 

conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004814-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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LEVI SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004814-25.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: LEVI SILVA DOS SANTOS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos... Em se tratando de 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, cujo endereçamento foi ao Juizado Especial Cível do Cristo Rei, 

necessário se faz o encaminhamento dos autos àquele juízo. Dessa 

forma, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor Juizado Especial 

Cível do Cristo Rei dessa Comarca, para onde o processo deverá ser 

novamente distribuído. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008462-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008462-42.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALEXANDRE LEONARDO DOS SANTOS REQUERIDO: 

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS 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 seu benefício valores 

referentes a contribuição Cobap que não associou 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 do 

autor feitos pela ré, referentes a associação, pois aduz não ter realizada 

a respectiva contratação, tornando-os a priori, indevidos. Tais 

circunstancias, 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-Confederação Brasileira de Aposentados 

Pensionista e Idosos, SUSPENDA todos os descontos realizados no 

benefício do autor, referentes a contribuição, 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 27/04/2020, 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: 1008517-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008517-90.2020.8.11.0002. 

AUTOR: JOSE FERREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 tratar-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

com Pedido de Tutela de Urgência para determinar a suspensão dos 

valores cobrados – recuperação de consumo, recebo-o na forma do art. 

300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que o autor é possuidor 

da UC nº 6/915660-5 e que o requerido emitiu fatura de Recuperação de 

Consumo de R$ 2.015,97, conforme documento juntado à Id. nº 30273929, 

e que o não pagamento ensejaria no não religamento da energia elétrica. A 

respeito disso, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor deixa 

claro, no parágrafo 10, que é considerada como prática abusiva elevar 

sem justa causa os preços de produtos e serviços. As alegações 

constantes da peça inicial se mostram verossímeis, autorizando que se 

possa deduzir a lógica dos fatos no sentido da configuração do defeito no 

serviço, consubstanciado, na cobrança de valor indevido, a partir da 

verificação de irregularidade no medidor, apurada unilateralmente pelo réu. 

Cumpre esclarecer que a Resolução ANEEL Nº 456/2000 dispõe no artigo 

72, entre outras providências a serem tomadas ao se constatar a 

ocorrência de irregularidade, não apenas a elaboração do TOI, constante 

no inciso I, mas também das medidas previstas nos incisos II e III, que 

determinam que a concessionária deve promover perícia técnica, a ser 

realizada por terceiro legalmente habilitado, e implementar outros 

procedimentos necessários à fiel caracterização da irregularidade. Neste 

caso a Energisa atua em desacordo com os preceitos legislativos, ao 

exigir do cliente, pagamento de suposta multa por irregularidade em sua 

unidade consumidora, mediante perícia realizada de forma unilateral pelo 

réu. A princípio, cumpre ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre 

o fornecedor de energia elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo 

possível a interrupção da continuidade da prestação do serviço nos casos 

de inadimplência do consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 

456, de 29 de novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica 

– ANEEL. Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo 

não pode ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público 

tem outros meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de 

meios coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor 

a pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante 

da controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 
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posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - Que as ENERGISA 

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, suspenda cobrança das 

faturas de recuperação de consumo indicadas à Id. 30273929, em razão 

da discussão judicial quanto à validade de sua cobrança. II - Que a 

concessionária se abstenha de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na Unidade Consumidora 6/915660-5, bem como a inclusão do 

nome do autor no SPC/SERASA, sob pena de multa diária que arbitro em 

R$ 500,00 reais. Por ser medida de urgência, determino que seja cumprido 

por Oficial Plantonista. Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 27/04/2020, às 

09:00 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. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002337-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA GOMES DA SILVA OAB - 015.708.981-97 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BERNARDO FILHO (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 MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 13 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: 1003435-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 29 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004575-89.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - MT14522-O (ADVOGADO(A))

MARIA CAROLINA BRUNHAROTTO GARCIA OAB - SP250695 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D N DE ALMEIDA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (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, 13 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003158-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE TOZETTI FAVALESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003158-96.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ROSILENE TOZETTI FAVALESSA REQUERIDO: PAULO 

ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR Vistos etc. Defiro o petitório acostado no 

Id. 29659894. Em sendo assim, defiro a dilação do prazo de 30(trinta) dias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 221 de 352



para que a parte requerida traga aos autos endereço atualizado da parte 

requerida. Cancelo a audiência designada para o próximo dia 19 de março 

de 2020. Com a indicação, conclusos para designação de audiência de 

conciliação. Às providências. Várzea Grande, 13 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003595-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT6707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. B. VIANA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ELY BENEDITO VIANA (EXECUTADO)

 

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 MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1008548-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HARLEY SIQUEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO SILVA OAB - MT18725-O (ADVOGADO(A))

IRLEY PINHEIRO KRETLI OAB - MT11750-O (ADVOGADO(A))

JOEL FERREIRA VITORINO OAB - GO11115-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE CARLOS CEZAR LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008548-18.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Pedido de Habilitação de Crédito proposto por 

Harley Siqueira Santos em desfavor de Espólio de Carlos Cesar Leite Silva 

representado pela inventariante Fernanda Santos Pereira da Cunha, 

alegando, em síntese, que é credor do espólio, devido a um contrato de 

compra e venda de imóvel, o qual foi assinado pelo de cujus e sua 

esposa, ora inventariante. Narra que, adquiriu o imóvel em 2012, mas a 

escritura não foi lavrada, assim pretende se habilitar na ação de inventário 

com a finalidade de receber a escritura do imóvel. Este juízo declinou da 

competência em favor da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões, 

posto que foi feita distribuição por dependência ao inventário do espólio 

requerido (id. 11209852), todavia a magistrada titular daquela vara 

determinou a devolução dos autos para este juízo, sob o argumento de 

que inexistia conexão porque o processo de inventário foi arquivado (id. 

22507221). Sendo assim, denota-se que a pretensão da parte autora 

esbarra em óbice intransponível da ausência de interesse processual, 

uma vez que inexiste possibilidade de se habilitar em inventário, ora 

arquivado. Destarte, em homenagem ao disposto no art. 10 do CPC, 

intime-se a parte requerente, por meio do seu advogado, para se 

manifestar sobre a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência 

de interesse de agir. Prazo 15 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004385-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI PROCESSO n. 

1004385-87.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 35.504,62 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Rescisão do 

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

POLO ATIVO: Nome: LEONARDO CESAR DE OLIVEIRA ASSUNCAO 

Endereço: RUA MANOEL CASSIMIRO DE ABREU, 13, (RES A CANELAS), 

CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-415 POLO PASSIVO: 

Nome: MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Endereço: 

AVENIDA COUTO MAGALHÃES, 2074, (LOT CENTRO) Edifício Work 

Business Center, Sala 3, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-400 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA 

DEVOLVIDA. VÁRZEA GRANDE, 13 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: 1003264-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDSON MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA (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. 

1003264-92.2018.8.11.0002 Valor da causa: R$ 55.000,00 ESPÉCIE: 

[Prestação de Serviços]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 

JOAO EDSON MOLINA Endereço: RUA NILO PEÇANHA, rua marechal 

hermes, planalto ipiranga, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-170 POLO PASSIVO: Nome: LOURIVAL NASCIMENTO PEREIRA 

Endereço: AVENIDA COUTO MAGALHÃES, Salão do Automovel, 

CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-400 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, PARA, NO PRAZO DE 05(CINCO) 

DIAS, MANIFESTAR SOBRE A CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 
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Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 345495 Nr: 12252-61.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILSON GUMAR OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216, 

Rafaella Lory da Silva e Silva - OAB:MT 12.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13.033/MT

 INTIMO a parte autora para manifestar-se no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 67856 Nr: 3634-79.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIENTE EXPRESS SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM- LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MESSILA FAWZIE SILVA DA 

COSTA - OAB:GO 50.460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297.608 

OAB/SP, FABIO RIVELLI - OAB:MT 19.023-A

 Vistos etc.

Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificada a 

decisão recorrida de fls. 2802/2804, cujos fundamentos, s.m.j., bem 

resistem às razões do recurso, de forma que a mantenho.

Presto, em ofício que segue, as informações que me foram requisitadas 

por meio do Ofício de n. 07/2020/GB2VC, o qual foi encaminhado por meio 

eletrônico, conforme recibo nestes autos.

 Dou prosseguimento ao feito.

Considerando que foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado pela 

agravante, determino o cumprimento integral da decisão agravada (fl. 

2802/2804).

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392317 Nr: 6774-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA GONZAGA FELDBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE 

CUIABÁ- UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO LUCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 16.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO DE CAMPOS 

ECHEVERRIA - OAB:SP 249.220

 INTIMAÇÃO do Autor para manifestar acerca do Petitório de fls. 203/207, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250526 Nr: 9865-15.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO BORGES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - OAB:MT 12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO - OAB:21642/O

 INTIMAÇÃO do executado para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação fls. 183/201, no prazo de 15 (quinze )dias.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352990 Nr: 18001-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COVAVE COMERCIAL VARZEAGRANDENSE 

DE VEÍCULOS LTDA, ALDIMIRO RODRIGUES BRAZ, IRENE BATISTA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FERREIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:18965

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 18001-59.2014.811.0002 Código 352990 ESPÉCIE: 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: LEANDRO BATISTA FERREIRA DO NASCIMENTO e 

JOÃO BATISTA FERREIRA NASCIMENTO

ADVOGADOS:LUCIANO SILVA ALVES, VALDEMIR ERNESTO DOS 

SANTOS, REICYLA BRUNA OLIVEIRA E PAULO ROBERTO SCHMIDT.

PARTE REQUERIDA: COVAVE COMERCIAL VARZEAGRANDENSE DE 

VEÍCULOS LTDA, CNPJ Nº 03.117.774/0001-89

REPRESENTANTE(REQUERIDO): ALMIRO RODRIGUES BRAZ E IRENE 

BATISTA DOS SANTOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/08/2014 VALOR DA CAUSA: R$ 

2.981,80

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS INTERESSADOS AUSENTES INCERTOS E 

DESCONHECIDOS, na forma do art. 942 e 232,IV) do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: I DOS FATOS A senhora Sebastiana Ferreira do 

Nascimento, avó do Autor, chegou à cidade de Várzea Grande em 1989. 

Ao chegar nessa cidade, ela e seus seis filhos, moraram numa casa de 

aluguel, situada no bairro 23 de setembro, nesta cidade de Várzea 

Grande/MT. Após aproximadamente 2(dois) anos o Senhor Aldimiro 

Rodrigues Brás, comumente chamado de Brás apenas, patrão do seu filho 

mais velho, Luiz Ferreira do Nascimento, dispôs-se a os ajudar e assim, 

vendeu-lhes um terreno no valor de R$ 1.000,00(um mil reais), localizado 

no bairro 23 de setembro. O número do lote é 18 e a quadra:39 na cidade 
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de Várzea Grande/MT. Esse lote foi pago ao senhor Brás da seguinte 

forma: metade em dinheiro e restante em eletrodomésticos sendo 01(uma) 

geladeira e 01(um) aparelho de som).Então, nos anos de 1991, passaram 

a residir neste imóvel a senhora Sebastiana e sua família. Porém, não 

obstante a negociação, não foi possível obtenção da escritura de tal 

imóvel porque dias antes de tê-la passada para o nome da Senhora 

Sebastiana, infelizmente o senhor Brás faleceu por motivo de infarto. 

Alguns anos depois a senhora Sebastiana procurou pela família do 

falecido para dar sequência naquele processo interrompido pelo óbito do 

Sr. Brás, mas não conseguiu contato com sua esposa e/ou filhos, ou 

quaisquer familiares ou terceiros interessados.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um imóvel localizado no bairro 23 

de setembro, número do lote é 18 e a quadra 39, na cidade de Várzea 

Grande/MT.

DESPACHO: Processo N.º 18001-59.2014 – Código 352990. Vistos etc., 

1.Cite-se, pessoalmente, com o prazo de quinze (15) dias (CPC – Art. 

297), o réu e os confinantes conhecidos e nominados (fls. 10 e 11), e, por 

EDITAL, com o prazo de trinta (30) dias, os interessados ausentes 

incertos e desconhecidos (CPC – arts. 942 e 232, IV).2.por via postal, seja 

intimado o representante da FAZENDA PÚBLICA DA UNIÃO, do ESTADO e 

do MUNICÍPIO (CPC - art. 943), para que manifestem eventual interesse na 

causa, encaminhando-se, a cada ente, cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. Após, deem-se vista dos autos ao 

MINISTÉRIO PÚBLICO.3.Finalmente, DEFIRO a gratuidade da JUSTIÇA ao 

autor, uma vez que comprovada a sua hipossuficiência financeira. 

Intimem-se. Várzea Grande-MT., em 02 de setembro de 2014.Juiz de 

Direito Marcos José Martins de Siqueira.

 Eu, ADELIA DE SOUZA GERMANO, digitei.

 Várzea Grande - MT, 12 de março de 2020.

 BARTYRA ROSSANA MIYAGAWA

 Gestor(a) Judiciário(a)

 Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002423-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VIEIRA JUNIOR OAB - MT3696-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT10725/O-O 

(ADVOGADO(A))

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

CAROLINE PEREIRA MALTA OAB - MT24574-O (ADVOGADO(A))

SAHARA CRESTANA PEREIRA OAB - MT24572-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA REGINA CUSTODIO (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002423-97.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): IUNI EDUCACIONAL S/A. REU: PRISCILA REGINA CUSTODIO 

Vistos etc. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado entre as partes no Id. 28645365. Em consequência, 

determino a suspensão do presente, até efetivo cumprimento do acordo 

entabulado, que se dará no dia 29.09.2021. Decorrido o prazo avençado, 

dê-se vista ao exequente para que, no prazo legal, requeira o que 

entender de direito. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo e nada sendo 

requerido, conclusos para extinção do feito. Inclua no polo passivo da 

ação o avalista ALBERTO DE SOUZA PONTE, cuja qualificação se 

encontra no Id. 28645365 Intimem-se e cumpra-se. Várzea Grande, 13 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008562-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SOLIDADE SOUZA QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - VÁRZEA GRANDE-MT (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008562-94.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta em face do INSS - Instituto Nacional 

do Seguro Social. Tendo em vista que a presente ação foi proposta em 

desfavor de Autarquia Federal este Juízo é incompetente para processar 

e julgar a lide, cuja competência é do Juízo da Fazenda Pública. Diante de 

tal circunstância, considerando a competência absoluta da Vara 

Especializada da Fazenda Pública para apreciação e julgamento deste 

feito, DECLINO DA COMPETÊNCIA para presidir o presente feito, 

determinando sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública desta Comarca. Intime-se e cumpra-se, com a URGÊNCIA que o 

caso requer. Várzea Grande/MT, 13 de março de 2020. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001950-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE APARECIDA CANDIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

CLEIDE IMOVEIS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

JOSE RICARDO NUNES OAB - MT22842-B (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição, ID 30212744. pagamento 

de condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007744-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE APARECIDA MARCALO (EXECUTADO)

 

Por meio do presente ato intimo 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 (aportando a guia 

juntamente com o seu correspondente comprovante de pagamento).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008440-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARIA DA COSTA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
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VÁRZEA GRANDE Processo: 1008440-81.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

ANTONIO MARIA DA COSTA CAMPOS REU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, A parte autora pugna pela 

concessão de tutela de urgência a fim de que a parte requerida preste o 

serviço de home care 24h (vinte e quatro horas) por dia, sob a alegação 

de que a ré restringiu o serviço para apenas uma vez ao mês, afirmando 

que o autor precisa de um cuidador e não de um profissional de 

enfermagem. Entretanto, observo que inexiste laudo médico atestando a 

necessidade do referido serviço diário e contínuo ao autor, tampouco a 

alegada negativa de atendimento pela requerida. Assim, determino venha a 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, carrear laudo médico 

atualizado que corrobore o seu requerimento, bem como apresentar a 

suposta negativa exarada pela requerida para atendimento do autor, sob 

pena de indeferimento. Outrossim, determino, em igual prazo, a juntada de 

procuração que outorgue poderes para o advogado Paulo Ronald Mussa 

de Oliveira postular em nome do autor, ressaltando-se que em caso de 

eventual incapacidade deste, deverá apresentar curador e/ou procuração 

pública, sob pena de extinção (art. 76, §1, I do CPC). Finalmente, ressalto 

que embora a declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual 

sistemática processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, 

necessita possuir poderes específicos para requerer a concessão da 

gratuidade processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do CPC. 

Assim, determino venha o requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a petição inicial a fim de apresentar declaração de 

hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento procuratório que 

contenha poderes específicos para tanto, sob pena de indeferimento (art. 

321, § único do CPC/2015). Intime-se com urgência. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001298-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MOREIRA ANDRADE DE OLIVEIRA (REU)

 

Por meio do presente ato intimo 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 (aportando a guia 

juntamente com o seu correspondente comprovante de pagamento).

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000393-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO DA SILVA CABRAL (REQUERIDO)

LAIS VIEIRA WILKE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000393-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RUBI REQUERIDO: LEONARDO DA SILVA CABRAL, LAIS 

VIEIRA WILKE Vistos, Designada audiência de conciliação esta restou 

prejudicada, diante da ausência das partes, uma vez que não houve a 

citação pessoal da parte ré, consoante certidão de id. 25905373. Pois 

bem, diante da necessidade de nova tentativa de citação da parte 

requerida, redesigno a audiência de conciliação para o dia 25/05/2020, às 

16h30min 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 no endereço informado no Id. 26607858. 

Consigne-se no mandado os benefícios do art. 212, §2º do CPC e que o 

Sr. Meirinho deverá diligenciar no endereço da parte requerida 

preferencialmente a partir das 20 horas e nos finais de semana. A 

diligência deverá ser cumprida como do juízo. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013407-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE MOISES TEODORO FRIEDRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT9552-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS OAB - MT15763-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013407-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

HENRIQUE MOISES TEODORO FRIEDRICH REQUERIDO: SILVANO SILVA 

JUNIOR, CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS Vistos, Na audiência de 

conciliação a advogada Crislaine Paula Costa Campos, que também é parte 

no processo e esposa do requerido Silvano, solicitou a redesignação da 

solenidade a fim de que o requerido Silvano fosse requisitado ao 

estabelecimento penal em que se encontra custodiado para fazer-se 

presente na audiência (id. 26726711). O pedido não merece acolhimento, 

porquanto se mostra extremamente dispendioso ao Estado a 

apresentação do requerido Silvano para audiência de conciliação, ainda 

mais quando representado em juízo pela própria esposa, que também é 

parte no processo. Ademais, o Novel Código de Processo Civil, visando 

facilitar a realização da audiência preliminar de conciliação, dispôs à parte 

interessada a possibilidade de constituição de representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir, para se 

fazer presente na solenidade, de modo que o requerido Silvano pode 

socorrer-se dessa faculdade, já que inexiste qualquer impedimento para 

tanto. Além de se mostrar mais congruente ao caso. Outrossim, a 

autocomposição não está restrita apenas a audiência de conciliação, pois 

a qualquer momento as partes podem transigir, sendo, ainda, facultado as 

partes apresentarem nos autos proposta de acordo, sem maiores 

formalismos. Assim, indefiro o pedido de requisição do requerido Silvano, 

sobretudo por não vislumbrar prejuízo a sua representação em juízo por 

representante legal. Contudo, entendo prudente a realização de nova 

audiência a fim de viabilizar a composição entre as partes. Nesse sentido, 

designo audiência de conciliação para o dia 27/05/2020, às 14 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficam, 

desde já, as partes intimadas da presente decisão, por meio de seus 

patronos, para comparecimento à respectiva solenidade. Permanecem 

inalteras as demais disposições da decisão de id. 24537314, inclusive 

quanto ao prazo para apresentação de contestação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1010983-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MEDRADO DE SOUZA (AUTOR(A))

APARECIDA DE FATIMA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV LTDA 
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(REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010983-91.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

APARECIDA DE FATIMA SOUZA, ANTONIO MEDRADO DE SOUZA REU: 

PRODECO PROJ CONST DES COMPRA VENDA IMOV ADM IMOV LTDA 

Vistos, Considerando que o presente feito já foi sentenciado (id. 

28471730), tenho que as petições de ids. 28918241, 28944979 e 

29887641 foram protocoladas a destempo, razão pela qual determino 

apenas o arquivamento dos autos mediante as baixas e anotações 

necessárias. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002488-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVONE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO OAB - MT20643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCEDES ZACARKIM BARAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

CLARIANA ZACARKIM BARAO OAB - MT14955-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002488-29.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA EVONE DA SILVA REU: MERCEDES ZACARKIM BARAO Vistos, 

Venha a parte requerida manifestar sobre a petição de id. 30224460, no 

prazo de 15 dias, em especial quanto à pretensão de recebimento do valor 

acordado. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003873-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERREIRA MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA JOSE DE BRITO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003873-07.2020.8.11.0002. Vistos. Sandra 

Ferreira Miranda ajuizou a presente ação de despejo com cobrança de 

alugueis c/c pedido de tutela antecipada em face de Alessandra José de 

Brito, ao argumento de que é locadora de um imóvel situado na Rua Santa 

Genoveva, Residencial Bandeirantes, Quadra 07, Bloco B2, Apartamento 

104, Bairro Jardim Aeroporto, nesta comarca, pelo período de janeiro/2016 

a janeiro/2020, pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais) ao mês. 

Contudo, afirma que desde o mês de agosto/2019 a requerida deixou de 

efetuar o pagamento dos alugueis, estando em débito com o valor de R$ 

8.888,00 (oito mil, oitocentos e oitenta e oito reais). Assim, pugna pela 

concessão de tutela para que seja expedida ordem de desocupação do 

imóvel. Juntou documentos nos ids. 28917022 a 28918286. Oportunizada 

a apresentação de caução no id. 28936830, a parte autora se manifestou 

no id. 29909937. É a síntese do necessário. DECIDO. Presentes os 

pressupostos do art. 98 do CPC, defiro os benefícios da justiça gratuita à 

parte autora. Anote-se. Pois bem. De entrada, tenho como inviável a 

concessão de medida liminar de desocupação do imóvel com fulcro no art. 

59 da Lei n.º 8.245/91 (Lei do Inquilinato), na medida em que a parte autora 

descurou de prestar a caução equivalente a três meses de aluguel, que 

consiste em requisito exigível a todas as situações-tipo autorizadoras da 

desocupação liminar do imóvel concebidas pelo legislador especial. Como 

sabido, é possível o deferimento de tutela de urgência antecipada em 

ações de despejo, caso em que a decretação liminar de despejo ou o 

pedido de imissão de posse ficará condicionada ao atendimento dos 

requisitos dos arts. 300 do Código de Processo Civil. Conforme o art. 300 

do CPC/2015, a tutela de urgência, depende da coexistência dos seguintes 

requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Com efeito, nas ações locatícias há que se 

proceder com cautela na apreciação do pedido, o qual somente poderá ter 

lugar naquelas situações em que restar de plano evidenciado que a 

realização do direito do locador não pode ser postergada para o final do 

processo, sob pena de suportar prejuízos irreparáveis ou de difícil 

reparação. Nesse aspecto, analisando os autos, em que pese à 

demonstração da probabilidade do direito alegado, por meio do contrato de 

locação (ids. 28917035 a 28918244), não restou demonstrado o perigo de 

dano. Isso porque, o risco de aumento do valor da dívida, em virtude do 

inadimplemento do locatário, é inerente ao despejo por falta de pagamento, 

sendo que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não se dispensa a 

comprovação da urgência da medida quando da análise de tutela 

antecipada em ações de despejo (REsp 1207161/AL). Nesse sentido, 

colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial: LOCAÇÃO DE IMÓVEL 

RESIDENCIAL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. Presentes as normas contidas no caput e incisos do § 1º do art. 

59 da Lei n. 8.245/1991, tem-se que o despejo liminar, anteriormente à 

formação do contraditório, poderá ser determinado se preenchidos os 

requisitos específicos de cada uma das hipóteses que autorizam a sua 

concessão, e o requisito geral, a todas elas aplicável, que consiste na 

prestação de caução, no valor equivalente a três aluguéis. Somente há 

possibilidade de dispensa da caução quando comprovado o 

preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, em especial a urgência 

na concessão da medida, que dispensa a prestação de caução. Caso em 

que não se verifica urgência na concessão da medida. NEGADO 

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 

70070783386, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 27/10/2016). Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência e determino a citação do 

requerido para, no prazo de 15 dias, contestar a ação na parte que lhe 

toca (art. 62, I, Lei n.º 8.245/91), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Cientifiquem-se, também, 

os eventuais sublocatários ocupantes do imóvel, que poderão intervir no 

processo como assistentes (art. 59, § 2º, da Lei n.º 8.245/ 91). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 

350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, 

sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009085-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MAGALHAES DE SIQUEIRA BATISTELLA (AUTOR(A))

WEVERTON DE SIQUEIRA BATISTELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO GRANJA OAB - 

MT20358-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONETE VIEIRA DE ALMEIDA CUNHA (REU)

PAULO SOARES DE ALMEIDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009085-77.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

CLARA MAGALHAES DE SIQUEIRA BATISTELLA, WEVERTON DE 

SIQUEIRA BATISTELLA REU: PAULO SOARES DE ALMEIDA, IVONETE 

VIEIRA DE ALMEIDA CUNHA Vistos, Clara Magalhães de Siqueira Batistella 

e Espólio de Ivo Batisttella Sobrinho ingressaram com a presente Ação de 
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Reintegração de Posse Cumulada com Perdas e Danos em desfavor de 

Paulo Soares de Almeida e Ivonete Vieira de Almeida Cunha todos 

devidamente qualificados nos autos. Logo após a propositura da 

demanda, os autos foram redistribuídos para esta Vara Cível, por conexão 

a ação de manutenção de posse (nº 1002255-32.2018.8.11.0002), 

conforme decisão de Id. 15769264. Na decisão de id. 16758390 declinei de 

minha competência para processamento e julgamento da causa ao juízo da 

1ª Vara Cível desta Comarca, o qual em audiência de conciliação 

determinou novamente o retorno dos autos para esta Vara Cível (id. 

18285894). Em seguida, determinei a intimação da parte autora acerca do 

seu interesse processual no prosseguimento do feito, notadamente 

porque a pretensão de reintegração de posse postulada na exordial já 

está sendo perquirida nos autos de manutenção de posse n. 

1002255-32.2018.811.002, ela manifestou no id. 28977052 informando não 

possuir mais interesse no prosseguimento da presente ação. Os autos 

vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. O pedido de id. 28977052 

se trata de uma simples manifestação de desistência da lide. Outrossim, 

embora a parte requerida tenha sido devidamente citada, deixou de 

oferecer contestação (§4º, art. 485, CPC/2015), não constituído advogado 

nos autos, de modo que se mostra desnecessária a sua anuência ao 

pedido de desistência. A esse respeito transcrevo o seguinte aresto: 

“SERVIDÃO–CEEE-EXTINÇÃO PROCESSO- SEM JULGAMENTO MÉRITO – 

DESISTÊNCIA-REVEL – INTIMAÇÃO- MÁ-FÉ. 1- Desnecessária intimação 

do réu revel da desistência do autor, art. 267, VIII, CPC. Inaplicável o § 4º. 

2- Inexiste má-fé da autora no pedido de desistência. Intocado o mérito 

poderá o interessado ficar livre para se quiser, ajuizar ação pertinente. 

NEGADO PROVIMENTO.” (TJRS; 70000360222; VIAMÃO; DÉCIMA NONA 

CÂMARA CÍVEL; REL. DES. AUREA GUIMARAES DE MENEZES) Posto isto, 

homologo a desistência da ação e extingo o processo sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 200, parágrafo unido e art. 485, inciso VIII, do 

CPC/2015. Custas pela parte requerente, cuja exigibilidade fica suspensa 

pelo prazo previsto em lei, uma vez que lhe defiro os benefícios da justiça 

gratuita. Deixo de condená-lo ao pagamento de verba honorária à vista de 

insubsistir contenciosidade. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000265-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ALENCAR CARDOSO (AUTOR(A))

VERONICE ANA CARDOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA (REU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI OAB - MT0018966A 

(ADVOGADO(A))

ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO OAB - MT26393/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000265-35.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA AUXILIADORA ALENCAR CARDOSO, VERONICE ANA CARDOZO 

REU: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA, GOLDEM GESTAO DE 

NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos, Trata-se de ação de rescisão 

de contrato de promessa de compra e venda c/c indenização por danos 

materiais e morais proposta por Maria Auxiliadora Alencar Cardoso e 

Veronica Ana Cardozo em face de CIC – Central de Imóveis Cuiabá Ltda. e 

Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., todos devidamente 

qualificados nos autos. A parte autora e a requerida CIC informaram a 

celebração de acordo, requerendo a sua homologação, conforme termo 

de acordo acostado no id. 24285104. Intimada a requerida Golden Gestão 

para manifestar sobre o acordo, ela quedou-se inerte (id. 29978088). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Analisando o acordo 

firmado pela parte autora e a requerida CIC, vislumbro que os requisitos de 

validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes. Ademais, devidamente intimada a requerida Golden ela não se 

opôs a sua homologação, de modo que não vislumbro nenhum prejuízo a 

sua homologação, mesmo porque ele beneficia a requerida Golden. Posto 

isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes (id. 24258104). Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC. Honorários na 

forma pactuada. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, e 

arquivem-se. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004249-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLE SAMANTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA 

(REQUERIDO)

PEDRO CARLOS FRANCESCHINI (REQUERIDO)

VITOR FELIPE RUIZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT13356-O 

(ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004249-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

EMANUELLE SAMANTA RODRIGUES REQUERIDO: VITOR FELIPE RUIZ, 

PEDRO CARLOS FRANCESCHINI, UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP 

DE TRAB ODONTOLOGICO LTDA Vistos, Trata-se de ação de indenização 

por danos materiais e morais proposta por EMANUELLE SAMANTA 

RODRIGUES em desfavor de Péricles VITOR FELIPE RUIZ, PEDRO CARLOS 

FRANCESCHIN e UNIODONTO PLANOS ODONTOLÓGICOS MATO 

GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos. As partes 

celebraram acordo, requerendo a sua homologação, conforme termo de 

acordo acostado no id. 30293241. É o relatório. Decido. Analisando o 

acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. 

Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (id. 30293241). Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC. Honorários da 

forma pactuada. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado, e 

arquivem-se. Por fim, cancelo a audiência de conciliação designada nos 

autos para o dia 16/03/2020, em virtude da composição das partes. 

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008682-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS ALECSANDER MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1008682-74.2019.8.11.0002 Vistos. Defiro o 

petitório de Id. 30021372. Via de consequência, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 01 de junho de 2020, às 11h00min, expedindo nova 

de carta de citação para a parte requerida no endereço indicado pelo 

autor. Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma 

das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 227 de 352



digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015764-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RAMOS FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO (REU)

BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

SONIA REGINA ESTEVAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1015764-59.2019.8.11.0002 Vistos. Indefiro 

a citação por hora certa (Id. 29725388), por entender que não foram 

preenchidos os requisitos do artigo 252 do CPC, uma vez que a citação 

por hora certa está condicionada a suspeita de ocultação pelo oficial de 

justiça. Logo incumbe ao meirinho, suspeitando de ocultação, realizar a 

citação por hora certa. Ademais, não há nos autos qualquer informação 

de que os requeridos estejam se ocultando com a intenção de frustrar o 

ato citatório, conforme se observa as correspondências devolvidas de 

Ids. 29245791 e 29245792, as quais informam que os requeridos não 

estavam no local. Sendo assim, determino seja expedido o mandado de 

citação, no endereço declinado no Id. 29725388, salientando ao Sr. Oficial 

de Justiça que havendo suspeita de ocultação dos requeridos deverá 

adotar as providências necessárias para o cumprimento do art. 252 do 

CPC, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, cumpra-se nos termos da 

decisão de Id. 28117844. Via de consequência, redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 05 de junho de 2020, às 09h00min, ficando desde já 

a parte autora e a requerida Brasil Veículos Cia de Seguros intimadas da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, 

§ 3º, do CPC. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007466-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR DA CAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIA DO ESPETO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Observo que a parte autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sendo que, para tanto, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção absoluta, 

mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. Com essas considerações, constato 

que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que pudesse 

justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da justiça 

gratuita, bem porque o autor não indica sua profissão na inicial, contudo 

da juntada do contrato no Id. 29935734, verifica-se que o autor indica sua 

profissão como sendo empresário, fato este que coloca em dúvida a sua 

real situação financeira, havendo a necessidade de a parte autora 

comprovar a situação de hipossuficiente. Assim, determino venha à parte 

autora no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos documentos que 

efetivamente demonstrem sua hipossuficiência, em especial, que apontem 

seu real ganho financeiro mensal, ainda apresentando a declaração de 

hipossuficiência firmada de próprio punho, ou instrumento procuratório 

que contenha poderes específicos para tanto, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de indeferimento. Na mesma oportunidade, a par da exigência legal de 

prestação de caução do valor equivalente a 03 (três) meses de aluguéis 

para concessão da medida liminar de despejo, tenho por bem oportunizar 

a parte autora o prazo de 15 (quinze) dias para a comprovação de 

depósito dos respectivos valores ou a apresentação de caução idônea 

nos autos, nos moldes do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. Oportunamente, 

voltem-se os autos conclusos imediatamente para a análise do pedido 

liminar. Cumpra-se. Às providências necessárias. (assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1007048-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARIONITA DA SILVA VERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

JAQUELINE MARTINS DE FREITAS (REQUERIDO)

LÁISA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Observo que a parte autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sendo que, para tanto, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção absoluta, 

mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. Com essas considerações, constato 

que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que pudesse 

justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da justiça 

gratuita, bem porque em que pese aportou aos autos a Carteira de 

Trabalho e Previdência Social (CTPS) a autora não indica sua profissão na 

inicial, conforme disposto no art. 319, inciso II do CPC, fato estes que 

colocam em dúvida a sua real situação financeira, havendo a necessidade 

de a parte autora comprovar a situação de hipossuficiente. Assim, 

determino venha à parte autora no prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos 

autos documentos que efetivamente demonstrem sua hipossuficiência, em 

especial, que apontem seu real ganho financeiro mensal, ou, conforme for 

o caso, proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, 

sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005253-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSINA ROSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Em que pese à urgência da medida, verifica-se 

a necessidade de a parte autora esclarecer se pretende declarar a 

nulidade do termo de confissão de dívida realizado com a requerida, 

mormente porque descurou de formular pedido integral na inicial, conforme 

se verifica do Item “e.6”, o que não é suficiente para salvaguardar sua 

pretensão. Desse modo, determino venha à parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificar seus pedidos finais mediante formulação 

completa de sua pretensão, sob pena de indeferimento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1004391-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA DE LURDES MORAIS DE NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TADEU BORDIN AGOSTINETO (REU)

Magistrado(s):
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SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Inicialmente, consigno que deixo de designar audiência de 

conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja vista que em se tratando de 

ação que possui litisconsórcio passivo, considerando que deverão ser 

citados os confinantes (art. 246, § 3º, CPC), bem como serão intimados a 

União, o Estado e o Município (art. 1.071, CPC), a realização da audiência 

de conciliação restará prejudicada à vista da impossibilidade de 

autocomposição pelos entes públicos, aliada à existência de citação ficta. 

Citem-se, pessoalmente, a parte requerida e os confinantes nominados no 

Id. 29063653, bem como citem-se, por edital, eventuais interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos, para que também apresentem 

defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao 

Município para que manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. 

Instruam-se os ofícios com cópias da petição inicial, bem como com cópia 

da matrícula do imóvel (id. 29063657) e da planta e memorial descritivo do 

bem (id. 29063661). Oficie-se, ainda, ao 1º Serviço Notarial e de Registro 

de Várzea Grande/MT, com cópia da matrícula do imóvel (id. 29063657), 

determinando as anotações devidas quanto à ação de usucapião 

proposta. Expeça-se e publique-se edital para conhecimento de eventuais 

interessados, como previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo 

de 30 (trinta) dias. Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não 

existem os sítios eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, 

bem assim considerando que o processo não pode ficar paralisado 

aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema processual, 

autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar 

a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no 

parágrafo do mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007955-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALECIO COSTA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Solicite-se ao Juízo deprecante os documentos 

relacionados no art. 260, inc. II, do CPC, em especial o inteiro teor da 

petição, aguarde-se por 30 (trinta) dias. Na hipótese de não atendimento, 

devolva-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000127-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONHEIR ROZA SOARES OAB - MT5674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA GARCIA DE MORAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT4651-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Compulsando os autos observo que o patrono 

da parte requerida pretende o cumprimento da obrigação imposta na 

sentença prolatada nos autos referente aos honorários sucumbenciais, 

porém observo que ele não se atentou para o disposto no inciso I do art. 

524 do CPC. Assim, determino que o patrono da parte requerida emende a 

petição de cumprimento de sentença devendo nela constar o nome 

completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, 

observando o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º, bem como aporte autos 

cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Decorrido o prazo sem manifestação 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004525-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO INOMATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANE DE JESUS GUIMARAES (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Intime-se pessoalmente a parte requerente, 

para proceder com o andamento do feito consignando as deliberações 

contidas no id. 8733430, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ver-lhe 

extinto o processo sem resolução do mérito (CPC - §1º, art. 485). 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007467-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO DE SOUZA ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - MT6668-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007933-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA CAPUTI DE SOUZA OAB - MT26401/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO POLLI (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Por analogia ao que dispõe o art. 1.071 do CPC, 

acerca do reconhecimento extrajudicial de usucapião, que tem como 

requisito a apresentação de planta e memorial descritivo assinado por 

profissional legalmente habilitado (art. 1.071, II, CPC), e considerando a 

necessidade de delimitação do imóvel que se pretende usucapir, 

determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, colacionar 

aos autos planta e memorial descritivo do imóvel, sob pena de 

indeferimento. Por fim, venha a parte autora, em igual prazo, individualizar, 
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tanto quanto possível, todos os confinantes do imóvel objeto do litigio e 

precise seus endereços, a fim de que também sejam citados da presente 

ação (art. 246, §3º, CPC).. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005444-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HACTOM PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Considerando que a requerida apresentou 

novos documentos após a contestação, determino, venha à parte autora 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca dos documentos juntados 

no id. 11712686. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015015-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEONER CASALI DEPELEGRINI (TESTEMUNHA)

DIZAN ASSESSORIA ECONOMICA S/C LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JUNQUEIRA ZANCOPE OAB - 022.733.678-05 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON LAURO SCHMIDT OAB - 081.809.540-72 (REPRESENTANTE)

CAETANO ROTTILI OAB - 190.376.600-10 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Autos nº: 1015015-42.2019.8.11.0002 Vistos. 

Considerando a ausência da testemunha deprecada e muito menos 

justificativa para o seu não comparecimento, devolvam-se os autos ao 

Juízo deprecante com as devidas baixas e homenagens deste Juízo. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005906-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RASSI (EXECUTADO)

EMBRAENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICH RODRIGO NOGUEIRA OAB - GO0017423A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Procedo INTIMAÇÃO dos 

EMBARGANTES/EXECUTADOS , por intermédio de seu patrono via Dje, 

para manifestar-se acerca da petição acostada aos autos no Id.9704449, 

no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005906-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RASSI (EXECUTADO)

EMBRAENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICH RODRIGO NOGUEIRA OAB - GO0017423A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que em cumprimento a determinação de id: 29110679, foi feita a 

alteração dos polos. Sendo assim, faço a intimação da parte devedora por 

meio de seus patronos via DJE, para cumprimento da obrigação, de acordo 

com o valor indicado no Id. 24335489, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 

523, CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000200-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA EMILIA DE ARRUDA (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, ausência na perícia agendada, conforme id. 19643035.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006600-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO SAUDE S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA ORNELINA DE MIRANDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora, para juntar aos autos comprovante do 

pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, mediante guia a ser 

emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias Online >> Diligência 

>> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira Instância >> Número Único 

do Processo e preencher os demais dados, com a finalidade de expedição 

de mandado de citação/execução no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000830-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

LOJAS RIACHUELO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - MT16691-A (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004147-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES BERTOLINI LTDA (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO HENGLES OAB - SP136748 (ADVOGADO(A))

NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA OAB - SP78179 

(ADVOGADO(A))

 

Venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008515-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA GONCALINA DA SILVA BUENO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Venham às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1011090-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR TIAGO DA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora, através do seu patrono para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

com a finalidade de expedição de mandado de Intimação, nos termos da 

Decisão de Id:. 26462775, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016669-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONQUISTA AUTO CENTER EIRELI (EXECUTADO)

PAULO VIEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora, através do seu patrono para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

com a finalidade de expedição de mandado de Citação de Execução 

Extrajudicial nos termos da Decisão de Id:. 26550852, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1007196-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR JOSE DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA DE CASTRO BRANCO OAB - MT17146-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS OAB - MT0019290A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

 

Devido ao fato dos patronos da devedora não estarem cadastrados nos 

autos, refaço a INTIMAÇÃO da devedora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009762-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO(A))

ROSELI CARDOSO OAB - MT25045-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RITA ALVES DO NASCIMENTO (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora, através dos seus patronos para juntar aos 

autos comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

com a finalidade de expedição de mandado de Citação, nos termos da 

Decisão de Id:. 27847269, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019217-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORESTE ANDRADE DA CUNHA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora, através de seus patronos para juntar aos 

autos comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

com a finalidade de expedição de mandado de Citação, nos termos da 

Decisão de Id:. 28363445, no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001700-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DARLETE DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Compulsando os autos observo que foi 

designada audiência de conciliação para os dias 06/03/2020, porém 

verifico que não houve citação da parte requerida. Pois bem, diante da não 

citação da parte requerida, redesigno o ato para o dia 05 de junho de 

2020, às 08h30min a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 
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Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte 

requerida conforme pugnado, no endereço indicado pela parte autora no 

id. 5487902, consignando-se as deliberações contidas na decisão de Id. 

20628620. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019188-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIOVANEHY LEITE DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora, através de seus patronos para juntar aos 

autos comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

com a finalidade de expedição de mandado de Citação, nos termos da 

Decisão de Id:. 28363474, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017092-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REI INDUSTRIA E COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEANDRO TIAGO PINHEIRO DE OLIVEIRA OAB - SP270576 

(ADVOGADO(A))

EDERSON MARCELO VALENCIO OAB - SP125704 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA E ALMEIDA SOUZA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora, através de seus patronos para juntar aos 

autos comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

com a finalidade de expedição de mandado de Citação, nos termos da 

Decisão de Id:. 28369775, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018259-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELEIMAGEM - SERVICOS DE DADOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON THIAGO CHERPINSKY OAB - PR53439 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora, através do seu patrono para juntar aos autos 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

com a finalidade de expedição de mandado de Citação, nos termos da 

Decisão de Id:. 28389739, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018001-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIEL ALLERSDORFER MORAES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora, através de seus patronos para juntar aos 

autos comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

com a finalidade de expedição de mandado de Citação, nos termos da 

Decisão de Id:. 28393287, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019049-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

DIEGO MORAES DA SILVA OAB - MT22685-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VALERIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte Autora, através de seus patronos para juntar aos 

autos comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

com a finalidade de expedição de mandado de Citação, nos termos da 

Decisão de Id:. 28393594, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403404 Nr: 13111-43.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV - AMERICEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323342 Nr: 19741-86.2013.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO GIACOBBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ SANTOS ANDRADE, MARIALVA 

GUIMARÃES MOTTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente (Advogado ) para que retire no balcão da 

Secretaria deste Juízo, o Edital de Citação dos Requeridos para a devida 

publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391975 Nr: 6539-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DA SILVA RAFALSKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, o Médido Perito Dr. João Baçan foi devidamente intimado via 

email sobre sua nomeação para os trabalhos periciais determinados 

nestes Autos. O qual designou o dia 18 de Abril de 2020, às 10h para a 

realização da Perícia, ficando a parte Requerente (através do patrono ) 

intimada para comparecer à mesma, munida dos Laudos e Exames 

correlatos a enfermidade. Conforme r. Decisão de fls. 144145 e 151.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391975 Nr: 6539-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO DA SILVA RAFALSKY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, o Médido Perito Dr. João Baçan foi devidamente intimado via 

email sobre sua nomeação para os trabalhos periciais determinados 

nestes Autos. O qual designou o dia 18 de Abril de 2020, às 10h para a 

realização da Perícia, ficando a parte Requerente (através do patrono ) 

intimada para comparecer à mesma, munida dos Laudos e Exames 

correlatos a enfermidade. Conforme r. Decisão de fls. 144145 e 151.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 301971 Nr: 22757-82.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILA DE SOUZA SILVA & CIA LTDA ME, 

JESSICA SOUZA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Requerente, para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco ) dias, conforme determinado no 

r. Despacho de fls. 130.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 408784 Nr: 16000-67.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO FERREIRA DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 INTIMAÇÃO das partes quanto ao retorno dos autos à 1ª instância, para 

requerer o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 411808 Nr: 17672-13.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA LACERDA DA SILVA, HDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELLO 

ACHITTI - OAB:MT 13.624-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINICIUS PEREIRA - 

OAB:84.367, Paulo Fernando Schineider - OAB:8117

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para manifestar no prazo de 05(cinco) 

dias, acerca da petição de fls. 115/150.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 316014 Nr: 12365-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, MIKA DA 

AMAZÔNIA ALIMENTOS LTDA, VIMALH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

BEBIDAS LTDA, ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

DIPALMA COM. DISTR. LOG. PRODS ALIMENTÍCIOS LTDA, ARCOM S/A, 

MOINHO SETE IRMÃOS LTDA, BANCO SAFRA S/A, CEMAT - CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A, BUNGE ALIMENTOS S/A, 

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA, ITAU UNIBANCO 

S/A, JUREMA SABINA S ARARAS P HORTIFRUTIGRANJEIROS, 

PANTANAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - ME, BANCO 

BRADESCO S/A, DISVECO LTDA, YOKI ALIMENTOS S/A, 

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A- TELESP (TELEFONICA SP), OI 

S/A, BRF S.A, FRIGELAR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO S/A, ANGELO 

AURICCHIO & CIA LTDA, ODILSON FERREIRA GARCIA FILHO, AGRO 

COMERCIAL SANTA CRUZ LTDA, ERIBERTO RUFINO DE LIMA, IRMÃOS 

GARCIA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, NEVA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, ROGÉRIO DA SILVA COMERCIAL AGRÍCOLA, 

DMCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, MTSU1 

ALIMENTOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, DISTRIBUIDORA 

CUIABANA PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA, LADIMAR ALEIXO 

DOS SANTOS, NESTLE BRASIL LTDA, INDUSTRIA DE LATICINIOS 

MARAJOARA DO NORTE LTDA, LIGUE GÁS DISTRIBUIDOR LTDA, SIMEIRE 

DA SILVA COSTA, M.P. CARVALHO TELES SANTANA & CIA LTDA-ME, 

CAFÉ BEBE BEM LTDA, TOCANTINS REFRIGERANTES LTDA, AGUILERA 

AUTO PEÇAS LTDA (CASTRILLON), COMPAMHIA DE BEBIDAS DAS 

AMÉRICAS - AMBEV, MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, RMS SOFTWARE 

S/A, quimica amparo ltda, general mills brasil alimentos, Copacel Industria e 

Com. De Calcarrio e Cereais Ltda, TRIUNFANTE MATOGROSSENSE DE 

ALIM. LTDA, TOTVS S.A, MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA, JOÃO BATISTA DE HOLANDA - EPP, BRD - 

BRASIL DISTRESSED CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Ney José Gomes - 

OAB:8659/MS, ALESSANDRA FRANCISCO - OAB:14542, ALEXANDRE 

MIRANDA LIMA - OAB:MT/13.241-A, ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:MT 12.560, ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - OAB:MT 

3.549, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, BRUNO THIAGO DE 

ABREU BALATA - OAB:15.353/MT, CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, CLÁUDIA BRUNO LEMOS - OAB:12355, 

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, Denise Alves da 

Cunha - OAB:MT 10.110, DIOGO SARTINI SILVA - OAB:OAB/MG 

130.758, EDSON JOSÉ DE BARCELLOS - OAB:OAB/GO 2.241, ERICA 

PINHEIRO DE SOUZA - OAB:OAB/SP 187.397, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B, FABIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 200.186, FABIO SCHNEIDER - OAB:MT 5.238, FERNANDA 

MENDES PEREIRA FREITAS - OAB:MT 4.455, HILTON CARDOSO DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 214.330, HOMERO BELLINI JUNIOR - 

OAB:OAB/RS 24.304, HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - 

OAB:14360/MT, JACKSON MARIO DE SOUZA - OAB:4635, JACKSON 

MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635, Jacson mario de souza - OAB:4635 

MT, JOÃO PAULO BARRETO TAVARES - OAB:OAB/MT 15.363, JOSÉ 

FABIO MARQUES DIAS JR. - OAB:6398/MT, JULIANO DOMINGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 11.670-B, KAREN AOKI ITO - OAB:OAB/SP 

257.417, LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A/MT, LUIS 

EDUARDO CASTRO NASSIF - OAB:11.866 MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:, LUIZ CARLOS STURZENEGGER - OAB:DF 1.942-A, 

MARCELO PEREIRA LOBO - OAB:12.325, MARCO ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308-A, MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - 

OAB:6.366/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:OAB/MT 17.210-A, Murillo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 233 de 352



Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT, NOEMIA MARIA DE 

LACERDA SCHUTZ - OAB:4606/GO, OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JÚNIOR - OAB:MT 7.683, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:SP/244223, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 

8.184-A, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT, ROBERTO 

MATOS DE BRITO - OAB:30035/MG, SIMONY MARIA DA SILVA 

BARRADAS - OAB:MT 15.447, SORAIA KESROUANI - OAB:OAB/MS 

5750-B, SUELI CRISTINA SANTEJO - OAB:OAB/SP 214.645, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT, WILLIAM CARMONA 

MAYA - OAB:257.198-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO à Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional 

que proceda a imediata EXCLUSÃO/CANCELAMENTO das inscrições em 

dívida ativa por débitos de titularidade da massa falida de Compre Mais 

Supermercados Ltda (CNPJ n.º 02.962.149.0001/87), erroneamente 

atribuídos ao representante legal da administração judicial, Sr. Luiz 

Alexandre Cristaldo, portador do CPF/MF n.º 662.767.641-91. Assim como 

ABSTER-SE, de qualquer ato de constrição patrimonial em nome do 

representante legal da administração judicial da massa falida.DEVERÁ a 

Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional COMPROVAR nos autos no 

prazo de 24 horas o cumprimento da ordem judicial, inclusive 

assegurando-se do cancelamento dos efeitos decorrentes das inscrições 

indevidas, em demais órgãos de controle de crédito e instituições 

financeiras, expedindo-se contra-ordem formal, se necessário, ao efetivo 

restabelecimento do status quo ante.DETERMINO, ainda, aos órgãos de 

controle do crédito – SERASA, SCPC, SPC, CADIN (armazenam registros 

de devedores de tributos) e o SCR (Sistema de Informação de Risco de 

Crédito do Banco Central do Brasil) -, o imediato cancelamento/baixa de 

restrições no CPF n.º 662.767.641-91, por dívidas oriundas do CNPJ n.º 

02.962.149.0001/87, restabelecendo o cadastro ao status quo ante.Serve 

a presente decisão como ofício para intimação. Deverá a Secretaria 

proceder ao IMEDIATO ENVIO por malote digital à Procuradoria-Geral de 

Fazenda Nacional, juntamente com cópia da decisão de fls. 7.912/7.913. O 

mesmo com relação aos órgãos de controle de crédito.Cumprido, 

restabeleço a carga dos autos à administração judicial. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 322612 Nr: 19032-51.2013.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Extrajudicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVCLEAN REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA - EPP, 

NOVA ALIMENTOS E REFEIÇÕES LTDA-ME, BANCO BRADESCO S/A, 

BANCO VOLKSWAGEN S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CHRISTIANO MAURICIO SCREMIN PIRES 

BRANDOLFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

- OAB:, CICERO JOSE DE SOUZA JUNIOR - OAB:21623/O, GUSTAVO 

EDUARDO REIS DE SIQUEIRA - OAB:6780, GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:MT 14.606, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056, 

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:MT 9.764-A, Sebastião 

Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 7.187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos verifica-se que as recuperandas peticionaram 

requerendo a dilação do prazo, contudo, tal pedido é datado de 

16/12/2019 (fls. 1.504).

Assim, já tendo decorrido o prazo solicitado, intimem-se as recuperandas 

para cumprirem com o determinado na decisão anterior. Prazo: 5 (cinco) 

dias.

Com a manifestação, intime-se o administrador judicial para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos.

Após, vista ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 353380 Nr: 18275-23.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CASTELAR VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8.655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente demanda e 

julgo extinto o feito com resolução do mérito com base no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, a fim de condenar a seguradora requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), à parte autora, a título de indenização 

pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor. 

Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o valor da 

condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser o índice 

que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento danoso 

(Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Transitado e julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados.Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 399239 Nr: 10935-91.2015.811.0002

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISPROVEL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

VETERINARIOS LTDA EPP, DISPROVELVET DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA, ELOIR HENRIQUE PALEARE, 

DISPROVEL MAXVET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - ME, DISPROVEL 

PET LINE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA- ME, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, BANCO DO BRASIL S/A, NESTLE BRASIL LTDA, CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, C.C.L.A.A. DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE MT, VETNIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

VETERINÁRIOS LTDA, CITY LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antônio de moraes dourado 

neto - OAB:23255/PE, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - OAB:, 

CHRISSY LEAO GIACOMETTI - OAB:15.596-MT, EDUARDO CHALFIN - 

OAB:MT 20.332-A, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:MT 14.606, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A, OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - 

OAB:196.524, Sebastião Monteiro da Costa Júnior - OAB:MT 7.187, 

SERVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Renove-se a intimação do administrador judicial para emitir parecer em 10 

(dez) dias.

Após, vista ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411927 Nr: 17734-53.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERSON MONTEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/0, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8.506-A/MT
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 Vistos.

Compulsando aos autos, observo que os documentos pessoais anexados 

às fls. 13/15, encontram-se total ou parcialmente ilegível, bem como o RG 

acostado está incompleto, uma vez que não consta a parte da frente do 

documento, em desconformidade com o que preceitua o §1º, do art. 14, da 

Resolução n°. 185/2013, a qual institui o Sistema PJE, que assim dispõe:

 “Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais 

e os documentos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos do Poder 

Judiciário e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas 

procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força 

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada 

de adulteração.

§ 1º Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e 

realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente 

quanto à sua legibilidade”.

 Posto isso, determino, venha à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

aportar aos autos documento legível, atentando-se quanto à necessidade 

de que estes sejam cópias completas e de fácil leitura, com boa qualidade 

de visualização, bem como anexar o documento RG de maneira completa, 

sob as penalidades legais.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 570890 Nr: 4362-95.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA D"ARC CAMARGO GUIMARÃES, JANINE DE 

PAULA GUIMARÃES CALMON CESAR, KLAUS WOLF OBERG 

GUIMARÃES, JANAINA GRAZIELLA GUIMARÃES FRANSOSI, JANA 

CARINE GUIMARÃES ESPÓSITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA - 

OAB:17.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA 

LOBO - OAB:DF 39.684, MARCELLO DIAS DE PAULA - OAB:39976

 Vistos, etc.

Renove-se a intimação para a administradora judicial emitir seu parecer 

nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, referente a classificação dos 

habilitantes no quadro geral de credores indicado às fls. 117-v, bem como 

promova a atualização do crédito corrigido pelo INPC até a data do 

pagamento.

Em seguida, colha-se a manifestação do douto representante do Ministério 

Público.

Por fim, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526871 Nr: 2472-58.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIR FERREIRA DE SOUZA, VALOR 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 

OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que em determinação ao despacho de fls. 66, faço a inclusão da 

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL,como administradora judicial nomeada. 

INTIMAR a administradora judicial para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos termos do despacho de fls. 61

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526872 Nr: 2473-43.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDECIR FERREIRA DE SOUZA, VALOR 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI 

RODRIGUES SILVA - OAB:10361, VICTOR ANDRADE COSTA TEIXEIRA - 

OAB:GO 33.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que em determinação ao despacho de fls. 99, faço a inclusão da 

VALOR ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL,como administradora judicial nomeada. 

INTIMAR a administradora judicial para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar nos termos do despacho de fls. 94

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005524-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SOUSA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO OAB - MT27478/O 

(ADVOGADO(A))

VANIA REGINA MELO FORT OAB - MT4378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOATAN ALVES DE OLIVEIRA (REU)

DOUGLAS BRUNO DE CARVALHO OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, 

de modo que a Ação Monitória é pertinente (art. 700, CPC/2015). Defiro, 

pois, a Citação via mandado judicial (art. 701, CPC/2015), constando o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários advocatícios de 05% (cinco por cento) do valor atribuído à 

causa, anotando-se, nesse mandado que, caso a parte ré o cumpra, 

ficará isenta do pagamento de custas processuais (art. 701, § 1º, 

CPC/2015). Conste, ainda, do Mandado que, nesse prazo, a parte ré 

poderá oferecer embargos, nos próprios autos, conforme art. 702 do 

CPC/2015, e que, caso não seja realizado o pagamento ou apresentados 

os respectivos embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, 

observando-se, no que couber, o Título II, do Livro I, da Parte Especial do 

Código de Processo Civil (art. 701, § 2º, CPC/2015). Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009365-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO VICENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIVANILDO VICENTE OAB - MT21844/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REU)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS34607-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009365-48.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária quanto à tempestividade da 

contestação de Id. 18924726-ss. No mais, verifica-se que o autor 
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manifestou-se no Id. 19853034, acerca das provas que pretende produzir. 

Assim, intime-se a parte requerida, para que, querendo especifique as 

provas que ainda pretende produzir, justificando-as no prazo de 10 (dez) 

dias. Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002336-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT6351-O (ADVOGADO(A))

GESSICA DE ARRUDA OLIVEIRA OAB - MT22673-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCARIS TERESINHA DE ARRUDA BARROS (REU)

GONCALO SOTERO DE BARROS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam 

seus legais e jurídicos efeitos. Outrossim, DEFIRO a prioridade na 

tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso, 

art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Inicialmente, consigno que 

deixo de designar audiência de conciliação nos autos (art. 334, CPC), haja 

vista que em se tratando de ação que possui litisconsórcio passivo, 

considerando que deverão ser citados os confinantes (art. 246, § 3º, 

CPC), bem como serão intimados a União, o Estado e o Município (art. 

1.071, CPC), a realização da audiência de conciliação restará prejudicada 

à vista da impossibilidade de autocomposição pelos entes públicos, aliada 

à existência de citação ficta. Citem-se, pessoalmente, a parte requerida e 

os confinantes nominados no Id. 18649543 - págs. 1 e 5, bem como 

citem-se, por edital, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, para que também apresentem defesa no prazo de 15 

(quinze) dias. Oficiem-se à União, ao Estado e ao Município para que 

manifestem nos autos eventual interesse no imóvel, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de presunção de desinteresse. Instruam-se os 

ofícios com cópias da petição inicial, bem como com cópia da matrícula do 

imóvel (id. 19499722) e da planta e memorial descritivo do bem (id. 

18649543 – pág. 32). Oficie-se, ainda, ao 1º Serviço Notarial e de Registro 

de Várzea Grande/MT, com cópia da matrícula do imóvel, determinando as 

anotações devidas quanto à ação de usucapião proposta. Expeça-se e 

publique-se edital para conhecimento de eventuais interessados, como 

previsto no artigo 259, I, do CPC, observando o prazo de 30 (trinta) dias. 

Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim 

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação 

do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de 

beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do 

mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito [1] “Art. 

1.775. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os 

procedimentos judiciais: I – em que figure como parte ou interessado 

pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos (...)”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016559-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA BILIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUILLAN HOLDINGS LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Considerando a interposição do agravo de 

instrumento, bem como o indeferimento da liminar recursal, restou este 

Juízo impossibilitado de exercer eventual juízo de retratação, 

especialmente em razão da agravante não ter cumprido com os requisitos 

do artigo 1.018, §2º do CPC/2015, seguindo as informações em anexo. No 

mais, 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. Intime-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005851-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLISON ISAC SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Aportou aos autos petição da parte autora 

requerendo sejam os autos encaminhados a 2ª Vara Cível desta Comarca, 

diante da conexão da presente demanda com os autos de n.º 

1005850-39.2017.8.11.0002. Dessa forma, em consulta ao Sistema PJE, é 

possível verificar a existência de ação declaratória de inexistência de 

relação jurídica com pedido de indenização por danos morais nº 

1005850-39.2017.8.11.0002 e 1005852-09.2017.8.11.0002 em trâmite 

perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, na qual a parte autora, pleiteia a 

declaração de inexistência de relação jurídica com a empresa requerida, 

referente a uma suposta compra em seu nome nos mesmos moldes 

perquiridos nesta demanda, decorrente do ato supostamente ilícito 

praticado por terceiro. Assim, constata-se a existência de vinculação 

entre as demandas, de modo que, entendo que as ações estão não só 

intimamente atreladas, como potencialmente apresentam prejudicialidade 

entre si. Sendo assim, em razão da possibilidade de ocorrerem decisões 

conflitantes, vislumbro a necessidade de conexão deste feito aos autos 

de ação ordinária supra, reunindo as demandas para julgamento 

simultâneo, conforme preconiza o art. 55 do Código de Processo Civil. 

Ressalto que o Código de Processo Civil traz a regra de prevenção na 

qual estabelece que o juízo prevento será aquele em que tenha ocorrido 

primeiro o registro ou a distribuição da petição inicial (CPC - art. 59). Nesse 

passo, considerando que a distribuição destes autos ocorreu em 

02.08.2017 às 17h57min ao passo que aquela demanda em trâmite perante 

a 2ª Vara Cível desta Comarca foi distribuída em 02.08.2017 às 17h50min, 

tenho que aquele juízo é prevento para processar e julgar as demandas, 

nos termos do art. 59, do Código de Processo Civil. Posto isso, declino de 

minha competência para processar e julgar a presente e determino o 

encaminhamento os autos a 2ª Vara Cível desta Comarca, nos termos da 

fundamentação supra, diante da conexão destes autos com a ação 

ordinária nº 1005850-39.2017.8.11.0002. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001425-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE APARECIDA BRUGNOLI RODRIGUES (AUTOR(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))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. 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 
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convicção, notadamente no que se refere ao suposto erro de leitura 

apresentado pelo medidor de titularidade da parte autora, bem como a 

média de consumo de energia elétrica na referida unidade consumidora, 

de modo que à vista do poder instrutório do magistrado, conforme dispõe o 

art. 370 do CPC, entendo ser de extrema relevância a produção de Prova 

Técnica, razão porque passo ao saneamento e organização do processo 

(art. 357/CPC), bem assim a ordenar a produção da prova. Com efeito, não 

há preliminares a serem consideradas, motivo pelo qual, declaro o feito 

saneado. Dos pontos controvertidos Considerando os fatos narrados nos 

autos e a natureza da ação, fixo os pontos controvertidos como sendo: a) 

se a unidade consumidora de titularidade da parte autora estava com 

adulterações de forma a não anotar o verdadeiro consumo de energia 

elétrica ou se a unidade consumidora apresenta alguma irregularidade na 

captação de energia elétrica b) se o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte autora apresentava/apresenta desvio de 

energia no ramal de entrada de forma a não registrar o verdadeiro 

consumo de energia c) a média mensal de consumo de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte autora, considerando o consumo dos 

equipamentos utilizados diariamente pela parte autora d) a legalidade do 

débito cobrado pela requerida; e) o dever de indenização e o seu 

quantum. Diante da natureza da controvérsia, determino, de ofício, a 

produção de prova pericial. Assim, nomeio como perito o engenheiro 

eletricista Dionizio Alves de Souza, que poderá ser encontrado na 

Avenida Governador Dante Martins de Oliveira, Chapada do Mirante, Bloco 

10 ,  Apar tamento  203 ,  Carumbé,  Cu iabá /MT ,  e -ma i l : 

dioniziosouza@yahoo.com.br e telefones (65) 996580109 (65) 

981360791, o qual deverá ser intimado para que tome ciência acerca da 

nomeação. Fixo desde já os honorários periciais em R$ 1.850,00 (hum mil 

oitocentos e cinquenta reais), levando em conta que a sua valoração 

definitiva será fixada quando da prolação da sentença, liberando-se 50% 

(cinquenta por cento) nos 05 (cinco) dias que antecedem o início dos 

trabalhos periciais e os 50% (cinquenta por cento) restantes 05 (cinco) 

dias após a entrega do respectivo laudo e depois de prestados todos os 

esclarecimentos necessários (§§ 4º e 5º, art. 465, do CPC). Ademais, 

considerando que a perícia foi determinada de ofício por este juízo, os 

honorários periciais serão rateados, sendo que a parte correspondente à 

autora será arcada pelo Estado. Assim, determino que a parte requerida 

venha no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o depósito dos honorários 

periciais correspondentes a sua parte, nos termos do art. 95, do CPC. 

Ainda, considerando a ausência prévia de recursos alocados no 

orçamento do Estado, conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, saliento 

que será expedida certidão em favor do Sr. Perito referente ao valor dos 

honorários correspondente a parte autora, em momento oportuno, 

conforme prevê o art. 95, §3º, II, do CPC, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 507, § 3º, da CNGC, ainda em vigor: 

“Art. 507, § 3º – Apresentado o laudo pericial, o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.” Venham às partes, no prazo de 15 (quinze) dias apresentarem 

eventuais assistentes técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC). Com o 

aceite da incumbência pericial, intime-se o perito com cópia dos quesitos 

das partes para a designação da data da perícia, da qual deverão as 

partes e eventuais assistes técnicos serem intimados para o devido 

acompanhamento, com antecedência mínima de 05 dias. Instalada que seja 

a perícia, fixo o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação do laudo na 

Secretaria do Juízo. A perícia deverá esclarecer a este Juízo o ponto 

controvertido estabelecido no item “a, b e c”, devendo, ainda, o expert 

atentar-se as exigências do art. 473 do CPC quando da elaboração do 

laudo. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de 15 (quinze) dias. Os assistentes técnicos poderão 

oferecer seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes quanto ao laudo apresentado (art. 477, § 1º, 

segunda parte, do CPC). Ficam as partes, desde logo, advertidas quanto 

às providências do § 3º do art. 477, do CPC. Por fim, ressalto que quanto 

ao pedido da parte autora referente à produção de prova oral, postergo 

sua análise para após a realização da prova pericial, haja vista que por 

ser decisiva para o deslinde do feito será essencial para análise da 

pertinência da prova testemunhal pretendida. Oportunamente, venham-me 

os autos conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência a 

Defensoria Pública. (assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002965-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE CARDINAL SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM OAB - MT4656-O (ADVOGADO(A))

PAULO RICARDO DAHROUGE ALECRIM OAB - AM11868 

(ADVOGADO(A))

VITHOR CESAR MOREIRA DA SILVA ALMEIDA OAB - MT22966-O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Em que pese à urgência da medida liminar 

pleiteada pela autora, verifica-se que os autos foram distribuídos junto ao 

juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, o qual declinou de sua competência, 

uma vez que a parte autora indicou em sua inicial a existência de ação em 

trâmite nesta vara cível (autos n.º 1013763-04.2019.8.11.0002), que se 

julgada separadamente poderá causar risco de prolação de decisões 

conflitantes e contraditórias, remetendo os autos a este juízo, conforme 

decisão de Id. 28717436. Contudo, analisando detidamente os autos, 

denota-se que a presente demanda não guarda relação com o objeto e 

causa de pedir da ação cautelar de produção antecipada de provas (n.º 

1013763-04.2019.8.11.0002), em trâmite nesta vara cível proposta pelo 

Condomínio Terra Nova em desfavor da Rodobens Negócios Imobiliários 

S.A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária Spe Ltda, inexistindo o risco 

de prolação de decisões conflitantes e contraditórias. Isso porque, a 

presente ação tem por finalidade declarar a nulidade absoluta de 

assembleia ordinária realizada na data de 16.12.2019 pelo Condomínio 

Terra Nova Várzea Grande I, que delibera sobre o acordo judicial do 

condomínio no processo cautelar de antecipação de provas, em tramite 

nesta vara, diante de supostos atos eivados de vícios. Entretanto, cumpre 

esclarecer que a pretensão jurídica do processo de produção antecipada 

de provas nesta vara, se limita apenas a realização de medida probatória 

autônoma que em regra não possui caráter contencioso, mormente porque 

as partes naquela demanda informaram e requereram a homologação do 

acordo extrajudicial realizado entre as partes, o qual não fora homologado 

por esse juízo (Id. 25786615/ autos n.º 1013763-04.2019.8.11.0002). 

Ainda ressalto, que a ação de obrigação de fazer (n.º 

1012011-94.2019.8.11.0002), também mencionada na presente demanda 

já fora julgada extinta sem resolução do mérito e transitada em julgada, 

conforme certidão de Id. 30208449 naqueles autos, não havendo que se 

falar em conexão ou dependência por mera analogia entre as questões 

jurídicas, não vinculando a presente demanda. Ante o exposto, determino 

a redistribuição do feito ao juízo da 1ª Vara Cível desta comarca para 

processar a presente, na medida em que tomou conhecimento da causa 

em primeiro lugar, mantendo-se, portanto, a sua competência. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. (assinado digitalmente) Silvia 

Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009053-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN BARRETO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID MIRELLA LEAL QUEIROZ 72450584153 (REU)

INGRID MIRELLA LEAL QUEIROZ (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009053-09.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Defiro o pedido de Id. 11578013 com relação à Rede INFOJUD, BACENJUD 

e RENAJUD, acerca dos endereços das requeridas, cujas informações 

seguem anexa a esta decisão. Realizada a consulta e sendo constatado 

endereço diverso, cite-se nos termos da decisão inicial. Na hipótese de 

ser encontrado o mesmo endereço constante dos autos, onde as 

requeridas não foram localizados, defiro a expedição de ofício formulado 
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no ID. 11578013, às empresas de telefonia (Oi Telefonia, Vivo Celular, 

Claro Celular e TIM Celular), e a empresa de Energisa – Centrais Elétricas 

Matogrossense. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017270-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1017270-70.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Recebo a emenda à inicial (Id. 27456426), eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 29 de maio de 2020, às 10h00min, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Finalmente, DEFIRO os 

benefícios de assistência judiciária e o pedido de prioridade na tramitação 

do processo, ante o disposto no Provimento n.º 26/2008 – CGJ, in verbis: 

Artigo 1º Terão prioridade na tramitação em primeira instância os 

procedimentos judiciais, inclusive cartas precatórias, rogatórias ou de 

ordem, em que figure como parte ou interessado: (...) III - pessoa 

portadora de moléstia ou debilidade profissional, decorrentes de acidente 

de trabalho ou de trânsito, em quaisquer de suas modalidades; (...). Sendo 

assim, digne-se esta secretaria a retificar o registro do presente processo 

para incluir a prioridade de tramitação, conforme Provimento n.º 26/2008 – 

CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014285-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EWERLAINY HARCHAUSECK GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EWERLAINY HARCHAUSECK GOMES OAB - 045.128.931-56 

(REPRESENTANTE)

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 01 de junho de 2020 às 08:00 horas, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014805-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA ROSA SANTIAGO (AUTOR(A))

TITO MATEUS SANTIAGO (AUTOR(A))

RITA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

BELONICE NERE MAGALHAES (AUTOR(A))

CARLOS HUMBERTO COSTA (AUTOR(A))

DEMETRIO ANTONIO DE JESUS (AUTOR(A))

MICHELE APARECIDA WARGINHAK (AUTOR(A))

JUSTINIANO PEREIRA SOBRINHO (AUTOR(A))

JOSE CILSO MACANHAN (AUTOR(A))

ALZIRA GIROTO PEREIRA (AUTOR(A))

BALBINO PINTO DE MAGALHAES (AUTOR(A))

ALESSANDRA NASCIMENTO SANTANA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA NORBERTO DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Acolho as emendas da inicial, a fim de que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos. Inicialmente retifiquem-se os 

assentos de registro do sistema, fazendo constar no polo ativo da 

demanda somente os requerentes GERCINA ROSA SANTIAGO, TITO 

MATEUS SANTIAGO, DEMETRIO ANTONIO DE JESUS, RITA MARIA DE 

ALMEIDA, CARLOS HUMBERTO COSTA. Considerando-se que se 

encontram presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 8.078/90, também 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AÇÃO DE 

RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PRELIMINARES 

ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO – SEGURO 

HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – 

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE 

DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – 

INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO NO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL – 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, 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 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. 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. Em que pese à manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, 

e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

01/06/2020, às 08h30min 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. Citem-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. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1006502-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO(A))

ANGELA RODRIGUES DE AMARANTE MATUNAGA OAB - 688.420.901-15 

(REPRESENTANTE)

MAYKON ARANTES DE FREITAS RODRIGUES OAB - 000.236.431-02 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDYVANIA NINA BERTULIO SOUZA (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de imissão na posse c/c 

pedido de tutela antecipada proposta por Angela Rodrigues de Amarante 

Matunaga em desfavor de Leidyvania Nina Bertulio Souza, alegando, em 

síntese que no dia 10.09.2019 arrematou um apartamento, via venda 

direta, junto a Caixa Econômica Federal pelo valor de R$ 57.000,00 

(cinquenta e sete mil reais), sendo legitima proprietária do imóvel. Contudo, 

sustenta que seu advogado se deslocou até o referido imóvel, a fim de 

solucionar pacificamente a desocupação, contudo não logrou êxito em 

localizar a requerida, encaminhando a notificação extrajudicial, solicitando 

a devolução voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, contudo a 

requerida permaneceu inerte até a data da propositura da demanda, razão 

pela qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de ser emitida na 

posse do imóvel sub judice, sob pena de medidas coercitivas. Determinada 

a emenda da inicial, a parte autora manifestou no Id. 2973167 atendendo 

ao comando judicial. Os autos vieram conclusos para análise da pretensão 

liminar. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente acolho a emenda 

da inicial a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Da Liminar 

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Pois bem. 

Considerando a situação jurídica apresentada no início do processo tenho 

que o pedido liminar deve ser deferido, pelas razões que passo a expor. A 

condição de proprietária da autora está comprovada por meio da matrícula 

do imóvel registrado no 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca 

(Id. 29634224), bem como a notificação extrajudicial do leilão do imóvel 

realizado pela Caixa Econômica Federal à parte requerida (Id. 29635656) 

dando conta da aquisição do bem. Ainda, observa-se que a requerida foi 

devidamente notificada extrajudicialmente pela parte autora para 

desocupar o imóvel arrematado (Id. 29735168). Com efeito, a legitimidade 

da transferência do domínio apoiada na prova documental, a par dos 

prejuízos da autora, eis que privada da posse do imóvel residencial 

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 da autora 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 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 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 
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o imóvel desocupado no prazo assinalado, expeça-se Mandado de 

Imissão de Posse em favor da autora para cumprimento imediato, com 

reforço policial e arrombamento se necessário. Nos termos do artigo 334 

do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18 de maio 2020 às 

12:00 horas, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 

334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007525-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEORCINA MARIA DAMASCENO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada 

de urgência proposta por Georcina Maria Damasceno em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese 

ser proprietário de imóvel nesta comarca, possuindo unidade consumidora 

n.º 6/634641-5. Sustenta que, no ano de 2019 solicitou junto a requerida 

cadastro de sua unidade consumidora na baixa renda, sendo que em 

seguida as faturas de consumo baixaram, em virtude da cobrança da 

tarifa social, contudo começou a receber faturas atípicas a partir do mês 

de novembro/2019, e em janeiro/2020 e fevereiro/2020 dobrou o valor sem 

qualquer justificativa, sendo respectivamente os valores de R$ 399,06 

(trezentos e noventa e nove reais e seis centavos), e R$ 281,11 

(duzentos e oitenta e um reais e onze centavos) que não correspondem 

com o seu real consumo. Alega ainda que recebeu fatura referente a uma 

suposta recuperação de consumo no valor de R$ 857,12 (oitocentos e 

cinquenta e sete reais e doze centavos) referente ao mês de abril/2019 a 

junho/2019, contudo afirma que não acompanhou qualquer vistoria, razão 

pela qual desconhece o referido débito. Assim, requer a concessão da 

tutela de urgência a fim de determinar que a requerida se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, em virtude das faturas questionadas ou quaisquer outras 

não condizentes com o consumo possível durante o trâmite processual, 

bem como seja determinado que a requerida se abstenha de inserir o 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição 

econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do 

artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os benefícios da gratuidade da 

justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela requerida ao autor representa relação de 

consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A 

propósito, colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO 

RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS 

VANTAJOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. 

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre 

concessionária fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em 

típica relação de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as 

normas de proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, merece 

ser acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os 

requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que os requeridos 

reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste modo, defiro 

a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 

tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a 

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, vejo 

que a plausibilidade do direito alegado pela parte autora encontra-se 

presente, já que a tese jurídica por ela aventada põe em total discussão a 

origem dos débitos questionados, decorrentes das faturas referente ao 

mês de janeiro/2020 no valor de R$ 399,06 (trezentos e noventa e nove 

reais e seis centavos) e, R$ 281,11 (duzentos e oitenta e um reais e onze 

centavos) referente ao mês de fevereiro/2020, colacionadas no Id. 

29927369, corroborando com a narrativa tecida na inicial. Aliem-se a isso 

ainda a fatura no valor de R$ 857,12 (oitocentos e cinquenta e sete reais e 

doze centavos) referente ao mês de abril/2019 a junho/2019, decorrente 

de suposta recuperação de consumo na unidade consumidora da parte 

autora, colacionada no Id. 299927372, que aparentemente não era de 

conhecimento da autora. A esse propósito, colho o seguinte aresto: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DIFERENÇA DE CONSUMO - REVISÃO 

DO FATURAMENTO - COBRANÇA - CORTE NO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA - DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA – (...) LAUDO DE 

VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PELO INMETRO - VALIDADE - NÃO 

COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO OU FRAUDE DO RELÓGIO PELO 

USUÁRIO - (...) Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a 

ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia 

elétrica pelo consumidor. Não constatado que tenha este dado causa à 

avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, 

decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação 

e/ou troca é da concessionária. Configura-se ilegal o corte no 

fornecimento de energia por dívida pretérita de RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO, decorrente de irregularidade no medidor da 

unidade consumidora. A cobrança indevida de diferença de consumo, 

seguida de interrupção, também indevida, no fornecimento do serviço, 

constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais, cujo 

arbitramento deve respeitar os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade.” [1]- Negritei. Destarte, considerando a discussão dos 

referidos débitos, entendo que maior rigor e cautela deve a 

concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão 

arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o 

valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de 

energia é medida temerária. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir 
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à parte autora caso a cobrança das faturas persistam, na medida em que 

consiste em uma forma de levar a autora ao pagamento do débito que 

entende indevido e pelo próprio fato da autora ficar sem energia elétrica, 

bem como pela própria família da autora ficar sem energia elétrica, bem 

este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da 

pessoa humana. Contudo, por outro lado no que se refere à extensão do 

pedido quanto às faturas emitidas no curso da demanda, verifica-se que 

não merece acolhimento neste momento processual, uma vez que não 

deram causa à ação. Assim, cabe a aparte autora se valer dos meios 

legais para se insurgir contra eventuais faturas, uma vez que na presente 

demanda tanto o objeto quanto os pedidos já foram formulados, podendo 

ser ampliados/aditados apenas com o consentimento da parte requerida 

até o saneamento do processo (art. 329, II do CPC). Por fim, a medida aqui 

parcialmente deferida em nada prejudica os interesses e direitos da 

requerida, em razão da provisoriedade do pronunciamento. Posto isso, 

defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, formulado na inicial, 

pelo que determino seja a requerida intimada para que se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade 

consumidora (UC nº 6/634641-5) em relação às faturas questionadas ou 

que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e 

ainda, se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, no que couber a cobrança das faturas sub judice 

consoante requerido na inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 29 de maio de 2020 às 11h30min, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Na mesma oportunidade, cite-se a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 

(dez) dias antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que 

a audiência será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir 

do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, 

inciso II, ambos do CPC). As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito [1] TJMT, AP, 118092/2012, Desa. Marilsen Andrade 

Addario, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 19/06/2013, Data da 

publicação no DJE 12/07/2013.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito com pedido de danos morais e de tutela 

antecipada proposta por Antonio Carlos de Lima em face de Banco Pan 

S.A, alegando em síntese, que vem ocorrendo descontos em sua folha de 

pagamento, por débitos que jamais contraiu, proveniente de um cartão de 

crédito, supostamente realizado com o banco requerido. Todavia, afirma 

desconhecer o referido cartão, bem como qualquer contrato de prestação 

de serviços com o banco requerido, razão pela qual requer a concessão 

de tutela de urgência a fim de que o banco requerido se abstenha de 

efetuar descontos em sua conta, sob pena de multa. É a síntese do 

necessário. DECIDO. Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Outrossim, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiência”. Deste modo, no presente 

caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais causas, 

em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, considerando 

ainda que além da verossimilhança das alegações trazidas pela parte 

autora, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte autora comprovar os fatos alegados na 

inicial, razão pela qual determino a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada 

(art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Efetivamente a probabilidade do direito alegado pela parte autora, restou 

demonstrada através dos extratos anexados à inicial nos Ids. 24318921, 

24318923, 24318924, 24318926, 24318927, 24318930 e 24318933, que 

indica os descontos realizados em sua folha de pagamento, o que 

corrobora a narrativa alegada. No entanto, de outra parte, o perigo de 

dano não restou comprovado nos autos, uma vez que os documentos 

carreados com a inicial, bem como mencionado pela parte autora, os 

descontos começaram a ser realizados em sua folha de pagamento desde 

o ano de 2013, ou seja, desde o referido ano os valores descontados 

seriam indevidos. Dessa forma, diante do considerável extenso lapso 

temporal decorrido, aproximadamente 06 (seis) anos, até a propositura da 

presente demanda, é de se colocar em dúvida os fatos narrados, 

porquanto se realmente a parte autora entende como indevidos os 

respectivos descontos, deveria ter se insurgido contra eles há muito 

tempo, o que induz à vulnerabilidade dos fatos narrados pela parte autora, 

estando ausente a urgência da tutela pugnada. Ante o exposto, ausente 

os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, indefiro o 

pedido de tutela formulado na inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 01 de junho de 2020 às 10h, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 
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audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais e requerimento de tutela de 

urgência proposta por José Souza Parente em desfavor de Telefônica 

Brasil S/A, alegando em síntese que foi surpreendido com a informação 

que seu nome se encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito 

no valor de R$ 128,32 (cento e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) 

decorrente do suposto contrato n.º 0223412944. Contudo, afirma que 

desconhece os débitos em questão, razão pela qual requer a concessão 

da tutela de urgência a fim de que seja determinada a exclusão de seu 

nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de multa. No mérito, 

requer seja declarada a inexistência dos débitos, bem como a condenação 

da requerida em indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, acolho 

a emenda da inicial a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Outrossim, presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, 

DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se 

prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do 

Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer 

que este consentimento processual ao consumidor não é prestado de 

forma automática, apenas pela verificação da existência de uma relação 

de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Neste 

prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da 

prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na 

hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que 

os requeridos reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste 

modo, determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Nesse passo, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais do autor e, o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados 

pessoais, colacionados no Id. 22179444, em virtude de débito com a 

requerida, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na 

inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de 

débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este 

aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o 

seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa 

em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de 

levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se 

trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da parte autora de seus 

cadastros, referente ao débito no valor de R$ 128,32 (cento e vinte e oito 

reais e trinta e dois centavos) decorrente do suposto contrato n.º 

0223412944, inserido pela parte requerida, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 01 de junho de 2020 às 09h30min, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001948-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER SANTOS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Valter Santos da Costa propôs a presente ação 

revisional de consumo de energia elétrica, c/c indenização por danos 

morais e materiais c/c pedido de medida liminar em face de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, aduzindo, em síntese, que mantém 

contrato de prestação de serviço com a requerida, por meio da Unidade 

Consumidora n. 6/1212984-7, sendo que na residência possui apenas uma 

geladeira, uma televisão, um ventilador de mesa e quatro lâmpadas, 

todavia, desde dezembro/2017 vem recebendo cobranças indevidas com 

valores exorbitantes, que não refletem o seu real consumo. Assim, 

pretende seja concedida tutela de urgência a fim de que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade 

consumidora, bem como se abstenha de inserir o seu nome nos cadastros 

dos órgãos de proteção ao crédito. No Id. 18949518 foi determinada a 

emenda da inicial, da qual a parte autora se manifestou no Id. 19014430. É 

a síntese do necessário. É a síntese do necessário. DECIDO. Acolho a 

emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Considerando que se encontram presentes os requisitos do art. 98, 

DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o 

pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos 

no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se 

presentes, considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do 

autor é evidente, uma vez que a requerida reúne melhores condições de 

comprovar a origem da cobrança. Deste modo, defiro a inversão do ônus 

da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. A parte autora pretende seja concedida 

tutela de urgência para que a requerida se abstenha de proceder com a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora 

de sua titularidade, no tocante aos valores decorrentes das faturas desde 

dezembro/2017. Com efeito, tenho que os pedidos não merecem 

prosperar, na medida em que não preenchidos os requisitos 

caracterizadores da tutela, em especial, a probabilidade do direito. Isso 

porque, à exceção do mês de dezembro/2017, que apresentou um 

consumo de 417 kWh, o período de março/2018 a fevereiro/2019, a toda 

evidência, aparenta consumo regular, com valores aproximados e cuja 

média perfaz a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) (id. 

18377421), a qual, sumariamente, se mostra razoável para uma residência 

habitada por no mínimo duas pessoas, uma vez que na inicial consta o 

estado civil do autor como casado, com 04 (quatro) lâmpadas, 1 (um) 

ventilador de mesa, 1 (uma) geladeira e 1 (uma) televisão conforme 

alegado na exordial. Outrossim, a despeito de autor afirmar que todos as 

faturas encaminhadas desde dezembro/2017 são irregulares, efetuou o 

pagamento de todas elas e não se insurgiu contra as referidas cobranças, 

valendo-se da presente demanda apenas recentemente, para discutir os 

valores cobrados já no ano de 2018, o que demonstra aparente 

regularidade nas faturas encaminhadas. Ademais, certo que sequer 

restou demonstrado o perigo de dano, uma vez que se o autor entende 

que as cobranças são indevidas desde dezembro/2017, deixou 

transcorrer extenso lapso temporal para propor medida visando a revisão 

das faturas, o que coloca em dúvida a alegada ilegalidade das cobranças. 

Posto isso, ante o não preenchimento dos requisitos concessivos da 

tutela, indefiro os pedidos formulados na inicial. 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 

29/05/2020, às 10h30 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. No mesmo ato, cite-se a parte 

requerida, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003241-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COLUNA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES (REQUERIDO)

TACIO LUIZ FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Nos termos do artigo 334 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 01 de junho de 2020 às 

09h, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 
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qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000990-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MT17761-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Inicialmente, acolho a emenda da inicial a fim de 

que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Nos termos do artigo 334 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 29 de maio de 2020 às 

11h, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007541-83.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TALISON DAVI GIACOBBO (REU)

JADSON MARIEL DE ASSIS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação reparatória de danos 

materiais morais e lucros cessantes ocasionados por acidente de trânsito 

com pedido de antecipação de tutela proposta por Fernando Alves da 

Silva em desfavor de Talison Davi Giacobbo, alegando em síntese que na 

data de 26.06.2019 sofreu acidente de transito, uma vez que teve 

interceptada a sua via de direção pelo veículo dos requeridos, ora 

condutor e proprietário do veículo, que invadiu a pista de rodagem 

preferencial e causou grave acidente, deixando o autor em estado de 

saúde gravíssimo, até a presente data, se encontrando impossibilitado de 

retomar as suas funções laborais. Sustenta que como consequência da 

colisão sofreu fratura na tíbia distal esquerda, fíbula esquerda e escapula 

direita, escoriações nos membros inferiores e superiores, sofrendo 

intervenção cirúrgica para implantação de placa e parafusos na tíbia 

esquerda, aguardando a cicatrização para então passar por nova cirurgia, 

se encontrando em tratamento até a presente data. Aduz ainda que o 

requerido não prestou socorro no momento do acidente, bem como não 

custeou as despesas médicas, medicamentos, transportes, nem ressarciu 

o prejuízo para conserto de sua motocicleta, tendo que se submeter à 

ajuda de familiares para sua sobrevivência. Assim, requer a concessão 

da tutela de urgência a fim de que seja determinado que os requeridos 

paguem ao autor pensionamento provisório mensal equivalente a R$ 

3.580,84 (três mil quinhentos e oitenta reais e oitenta e quatro centavos). 

No mérito requer a condenação dos requeridos em indenização por dano 

material, lucros cessantes e indenização pelos danos morais sofridos em 

decorrência do referido acidente de trânsito. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada 

nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, 

DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se 

prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da 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. Munido desses 

conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do 

processo, tenho que o pedido de tutela deve ser indeferido, pelos 

fundamentos que seguem. Isso porque, considerando os documentos 

anexados a exordial, especialmente do Extrato do CNIS o qual indica que o 

autor requereu administrativamente o pagamento de auxilio doença por 

acidente do trabalho sendo deferida a concessão do referido beneficio 

com vigência a partir de 05.08.2019 recebendo o valor requerido em sede 

liminar, contudo o benefício fora cessado no mês de dezembro/2019 (Id. 

29968137), tendo o autor requerido a prorrogação da concessão do 

benefício previdenciário, sendo designada data de perícia médica para a 

data de 27.12.2019, não havendo como se concluir, em sede de cognição 

sumária a necessidade do autor, porquanto pairam severas dúvidas 

acerca de sua real condição. Não obstante, não há que se perder de vista 

que a antecipação da tutela exige prova contundente acerca do acidente e 

suas circunstâncias. Dessa forma, certo que o acatamento da pretensão 

da parte autora neste momento processual implicaria em reconhecer de 

forma sumária a culpa exclusiva da requerida sem a observância do 

contraditório, o que importaria em precipitação temerária, precisando, 

portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a 

necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial. Nesse 

sentido, colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO 

INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código 

de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual 

concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, 

contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. 

Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, 

Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria 

Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). Sobre mais, tratando-se de verba 

alimentar, prevalece à irreversibilidade do provimento jurisdicional. Logo, 

seja pela ausência da prova inequívoca, seja pela irreversibilidade do 
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provimento pleiteado, a suplica de urgência a de ser indeferida. Ante o 

exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência 

pretendida, indefiro o pedido de tutela formulado na inicial. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 29 de maio 

de 2020 às 09h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do 

art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva 

audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu 

desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias 

antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que a audiência 

será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo 

do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos 

do CPC). As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007412-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE MUNIZ NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de desconstituição de dívida 

c/c reparação por danos morais com tutela de urgência proposta por João 

José Muniz Neto, em desfavor de Banco Bradesco S.A, alegando em 

síntese que ao tentar obter crediário no comércio local, foi surpreendido 

com a informação que seu nome se encontrava inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito no valor de R$ 191,52 (cento e noventa e um reais e 

cinquenta e dois centavos) decorrente do suposto contrato n.º 

CT011485221465. Contudo, afirma que desconhece os débitos em 

questão, razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência a fim 

de que seja determinada a exclusão de seu nome dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, sob pena de multa. No mérito, requer seja declarada a 

inexistência dos débitos, bem como a condenação da requerida em 

indenização por danos morais. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Inicialmente, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Neste 

prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da 

prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na 

hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que 

os requeridos reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste 

modo, determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Nesse passo, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais do autor e, o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados 

pessoais, colacionados no Id. 29917927, em virtude de débito com a 

requerida, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na 

inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de 

débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este 

aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o 

seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa 

em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de 

levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se 

trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da parte autora de seus 

cadastros, referente ao débito no valor de R$ 191,52 (cento e noventa e 

um reais e cinquenta e dois centavos) decorrente do suposto contrato n.º 

CT011485221465, inserido pela parte requerida, no prazo de 48 horas, 

sob as penalidades legais. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 29 de maio de 2020 às 08h30min, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 
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autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007465-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIS SPIESMAIER LIMARINO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada 

de urgência proposta por Jose Luis Spiesmaier Limarino em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese 

ser proprietário de imóvel nesta comarca, possuindo unidade consumidora 

n.º 6/366978-5, cuja média de consumo mensal se refere a 126kwh que 

correspondente aproximadamente ao valor de R$ 64,05 (sessenta e 

quatro reais e cinco centavos), sendo consumidor cadastrado na tarifa 

baixa renda. Contudo, recebeu diversas faturas atípicas que não 

correspondem com o seu real consumo, sendo referentes aos meses de 

setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019, 

janeiro/2020 e, fevereiro/2020 nos valores respectivamente de R$ 384,69 

(trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove reais), R$ 359,69 

(trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), R$ 

414,00 (quatrocentos e quatorze reais), R$ 480,54 (quatrocentos e oitenta 

reais e cinquenta e quatro centavos), R$ 393,64 (trezentos e noventa e 

três reais e sessenta e quatro centavos) e 388,08 (trezentos e oitenta e 

oito reais e oito centavos), ais quais alega se tratar de cobrança abusiva e 

indevida. Assim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de 

determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora, em virtude das faturas 

questionadas ou quaisquer outras não condizentes com o consumo 

possível durante o trâmite processual, bem como seja determinado que a 

requerida se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, sob pena de multa. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário 

das afirmações consignadas. Anote-se. Outrossim, DEFIRO a prioridade 

na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do Estatuto do 

Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Da Inversão do Ônus 

da Prova Observo que a relação de direito material judicializada está 

sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço 

prestado pela requerida ao autor representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, 

colaciono o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. 

DEVER DE INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM 

DOBRO. CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária 

fornecedora de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação 

de consumo, devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de 

proteção ao consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo 

Bandeira Pereira, Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, merece ser 

acolhido o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que os 

requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código de Defesa do 

Consumidor encontram-se presentes, considerando que na hipótese em 

apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que os requeridos 

reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste modo, defiro 

a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de 

tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a 

Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), 

a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um 

requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, vejo 

que a plausibilidade do direito alegado pela parte autora encontra-se 

presente, já que a tese jurídica por ela aventada põe em total discussão a 

origem dos débitos questionados, decorrentes das faturas referentes aos 

meses de setembro/2019, outubro/2019, novembro/2019, dezembro/2019, 

janeiro/2020 e, fevereiro/2020 nos valores respectivamente de R$ 384,69 

(trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove reais), R$ 359,69 

(trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos), R$ 

414,00 (quatrocentos e quatorze reais), R$ 480,54 (quatrocentos e oitenta 

reais e cinquenta e quatro centavos), R$ 393,64 (trezentos e noventa e 

três reais e sessenta e quatro centavos) e 388,08 (trezentos e oitenta e 

oito reais e oito centavos), constantes no Id. 29907158, corroborando com 

a narrativa tecida na inicial. Destarte, considerando a discussão dos 

referidos débitos, entendo que maior rigor e cautela deve a 

concessionária requerida adotar para que não proceda com a suspensão 

arbitrária do fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o 

valor realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de 

energia é medida temerária. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir 

à parte autora caso a cobrança das faturas persistam, na medida em que 

consiste em uma forma de levar o autor ao pagamento do débito que 

entende devido e pelo próprio fato da autora ficar sem energia elétrica, 

bem como pela própria família da autora ficar sem energia elétrica, bem 

este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da 

pessoa humana. Contudo, por outro lado no que se refere à extensão do 

pedido quanto às faturas emitidas no curso da demanda, verifica-se que 

não merece acolhimento neste momento processual, uma vez que não 

deram causa à ação. Assim, cabe a aparte autora se valer dos meios 

legais para se insurgir contra eventuais faturas, uma vez que na presente 

demanda tanto o objeto quanto os pedidos já foram formulados, podendo 

ser ampliados/aditados apenas com o consentimento da parte requerida 

até o saneamento do processo (art. 329, II do CPC). Por fim, a medida aqui 

parcialmente deferida em nada prejudica os interesses e direitos da 

requerida, em razão da provisoriedade do pronunciamento. Posto isso, 

defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, formulado na inicial, 

pelo que determino seja a requerida intimada para que se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade 

consumidora (UC nº 6/366978-5) em relação às faturas questionadas ou 

que proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e 

ainda, se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, no que couber a cobrança das faturas sub judice 

consoante requerido na inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 29 de maio de 2020 às 08:00 horas a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Na mesma oportunidade, cite-se a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a 

respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro do prazo de 10 

(dez) dias antecedentes à data da audiência designada, hipótese em que 

a audiência será cancelada e o prazo para contestar, contar-se-á a partir 

do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, 

inciso II, ambos do CPC). As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 
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supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito [1] “Art. 1.775. Terão prioridade de tramitação, em 

qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I – em que figure 

como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos (...)”.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007294-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DAVID FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e 

pedido de antecipação de tutela proposta por Bruno David Freitas, em 

desfavor de Banco Bradesco S.A, alegando em síntese que ao tentar 

obter crediário no comércio local, foi surpreendido com a informação que 

seu nome se encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 2.134,57 (dois mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e 

sete centavos) decorrente do suposto contrato n.º 011552051000011CT. 

Contudo, afirma que desconhece os débitos em questão , razão pela qual 

requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a 

exclusão de seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de 

multa. No mérito, requer seja declarada a inexistência dos débitos, bem 

como a condenação da requerida em indenização por danos morais. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, presumindo como verdadeira 

a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe 

o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus 

da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, a relevância do direito 

está demonstrada pelos documentos pessoais do autor (Id. 29875928) e, 

o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionado 

no Id. 29875930 em virtude de débito com a requerida, documentos estes 

que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se 

de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido 

exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a 

incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, 

nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem 

advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de dados 

de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de 

débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se 

justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e 

da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da autora de seus cadastros, referente ao débito no valor de R$ 

2.134,57 (dois mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e sete 

centavos) decorrente do suposto contrato n.º 011552051000011CT, 

inserido pela parte requerida, no prazo de 48 horas, sob as penalidades 

legais. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 25 de maio de 2020 às 09h30min, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007210-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada 

de urgência proposta por Fabiano da Silva em desfavor de Energisa Mato 

Grosso Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese ser proprietário 

de imóvel nesta comarca, possuindo unidade consumidora n.º 

6/2707915-1, cuja média de consumo mensal se refere ao valor de R$ 

122,57 (cento e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos). Contudo, 
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recebeu diversas faturas atípicas que não correspondem com o seu real 

consumo, sendo referente ao mês de novembro/2019, dezembro/2019 e 

janeiro/2020, nos valores respectivamente de R$ 258,82 (duzentos e 

cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), R$ 315,12 (trezentos e 

quinze reais e doze centavos) e, R$ 323,27 (trezentos e vinte e três reais 

e vinte e sete centavos), se tratando, portando de cobrança indevida e 

abusiva. Assim, requer a concessão da tutela de urgência a fim de 

determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica em sua unidade consumidora, em virtude das faturas 

questionadas ou quaisquer outras não condizentes com o consumo 

possível durante o trâmite processual, bem como seja determinado que a 

requerida se abstenha de inserir o nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, sob pena de multa. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte 

autora os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário 

das afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência antecipada, 

com fundamento no art. 300 do CPC, a Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, vejo que a plausibilidade 

do direito alegado pela parte autora encontra-se presente, já que a tese 

jurídica por ela aventada põe em total discussão a origem dos débitos 

questionados, decorrentes das faturas nos valores respectivamente de 

R$ 258,82 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos) 

referente ao mês de novembro/2019, de R$ 315,12 (trezentos e quinze 

reais e doze centavos) referente ao mês de dezembro/2019 e, R$ 323,27 

(trezentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos) referente ao mês 

de janeiro/2020, constantes no Id. 29763333 corroborando com a narrativa 

tecida na inicial. Destarte, considerando a discussão dos referidos 

débitos, entendo que maior rigor e cautela deve a concessionária 

requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do 

fornecimento de energia, de modo que, até que se cristalize o valor 

realmente devido, tenho que qualquer suspensão dos serviços de energia 

é medida temerária. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora caso a cobrança das faturas persistam, na medida em que 

consiste em uma forma de levar o autor ao pagamento do débito que 

entende devido e pelo próprio fato da autora ficar sem energia elétrica, 

bem como pela própria família da autora ficar sem energia elétrica, bem 

este essencial à vida, à saúde, ao bem estar e a própria dignidade da 

pessoa humana. Contudo, por outro lado no que se refere à extensão do 

pedido quanto às faturas emitidas no curso da demanda, verifica-se que 

não merece acolhimento, uma vez que não deram causa à ação. Assim, 

cabe a aparte autora se valer dos meios legais para se insurgir contra as 

eventuais faturas, uma vez que na presente demanda tanto o objeto 

quanto os pedidos já foram formulados, podendo ser ampliados/aditados 

apenas com o consentimento da parte requerida até o saneamento do 

processo (art. 329, II do CPC). Por fim, a medida aqui parcialmente deferida 

em nada prejudica os interesses e direitos da requerida, em razão da 

provisoriedade do pronunciamento. Posto isso, defiro parcialmente o 

pedido de tutela de urgência, formulado na inicial, pelo que determino seja 

a requerida intimada para que se abstenha de suspender o fornecimento 

de energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC nº 

6/2707915-1) em relação às faturas questionadas ou que proceda com o 

seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e ainda, se abstenha 

de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, no 

que couber a cobrança das faturas sub judice consoante requerido na 

inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 25 de maio de 2020 às 10h30min, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008409-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PEIXOTO GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACIELLE BALBUENA ZANRE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais proposta 

por Cleber Peixoto Galvão em desfavor de Jacielle Balzuena Zanre, 

alegando em síntese que em fevereiro/2016 firmou contrato de compra e 

venda com a requerida pelo qual realizou a venda de veículo 

Nissan/March, ano 2011/2012, placa OAY0385, concedendo autorização 

a requerida para realizar transferência do veículo no prazo legal de 30 

(trinta) dias, a partir da data da assinatura do recibo devidamente 

reconhecido em cartório. Sustenta que a requerida alegou inicialmente ter 

perdido o recibo, e posteriormente encontrado o autor solicitou o 

documento a fim de deixar em um despachante a quem confiava para que 

a requerida pudesse pegar o recibo quando da realização da 
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transferência do veículo, contudo a requerida se mantem inerte, até a 

presente propositura da demanda. Por fim, alega que obteve informação 

em consulta ao sistema da SEFAZ-MT, de que seu nome consta na Dívida 

Ativa do Estado, tendo como referencia débitos em aberto acerca da 

documentação do veículo, o que vem lhe causando prejuízos, razão pela 

qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de que a requerida 

efetive a transferência do veículo e da dívida para seu nome, no prazo 

estipulado por esse juízo, sob pena de multa, bem como após efetivada 

transferência requer a expedição de ofícios ao Detran-MT e a SEFAZ-MT, 

para que se abstenham de informar qualquer débito em seu nome. No 

mérito requer a procedência da demanda, confirmando a medida liminar 

pleiteada. Determinada a emenda da inicial (Id. 15868417), a parte autora 

atendeu ao comando judicial conforme se observa no Id. 18731954. Os 

autos vieram conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, 

acolho a emenda da inicial a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Outrossim, presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do 

CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que 

se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se. Da 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. Munido desses 

conceitos, cotejando-os com a situação jurídica apresentada no início do 

processo, tenho que o pedido de tutela deve ser indeferido, pelos 

fundamentos que seguem. Isso porque, certo que o acatamento da 

pretensão da parte autora neste momento processual implicaria em 

reconhecer de forma sumária a responsabilidade da requerida por não 

proceder com a transferência do automóvel em nome do autor, sem a 

observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, 

bem porque as provas colacionadas aos autos não são suficiente a 

demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto, avançar em 

termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no 

exame da pretensão alegada na inicial. Não obstante, quanto ao pedido de 

suspensão da anotação de infrações e multas pendentes sobre o veículo 

sub judice, não é de ser concedido neste momento de cognição sumária, 

uma vez que a suspensão ou exclusão dos débitos perante os órgãos 

administrativos do Estado, tal qual pugnado, depende da análise do mérito 

da demanda, quando então será possível atestar-se a veracidade dos 

fatos ora alegados pela parte autora, em decorrência da formação do 

contraditório e instrução processual. É preciso, portanto, que se avance 

em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no 

exame da pretensão deduzida na inicial. Nesse sentido, colaciono o 

seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. TUTELA DE 

URGÊNCIA. Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a 

tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso, a eventual concessão da medida 

poderia acarretar na irreversibilidade da medida, contrariando o disposto 

pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual. Jurisprudência da Corte. 

DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo 

de Instrumento Nº 70070877501, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016). 

Lado outro, certo que o autor pode ainda, na impossibilidade de aguardar a 

prolação de sentença nestes autos, intentar demanda judicial em face dos 

órgãos atuadores visando à baixa das anotações, com a demonstração 

de que não é o responsável pelas referidas infrações. Ante o exposto, 

ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida, 

indefiro o pedido de tutela formulado na inicial. Nos termos do artigo 334 do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 22 de maio de 2020 às 

10h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, 

do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de 

conciliação, facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse 

na auto composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à 

data da audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada 

e o prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de desconstituição de dívida 

c/c reparação por danos morais com tutela de urgência proposta por 

Martinha Leite de Araujo Arruda, em desfavor de Telefônica Brasil S.A, 

alegando em síntese que ao tentar obter crediário no comércio local, foi 

surpreendido com a informação que seu nome se encontrava inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 198,31 (cento e noventa e 

oito reais e trinta e um centavos) decorrente do suposto contrato n.º 

0216975740. Contudo, afirma que desconhece os débitos em questão , 

razão pela qual requer a concessão da tutela de urgência a fim de que 

seja determinada a exclusão de seu nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, sob pena de multa. No mérito, requer seja declarada a inexistência 

dos débitos, bem como a condenação da requerida em indenização por 

danos morais. É a síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, 

presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, 

fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao 

requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o 

contrário das afirmações consignadas. Da Inversão do Ônus da Prova 

Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que este 

consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” Neste 

prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da 

prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na 

hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é evidente, uma vez que 

os requeridos reúnem melhores condições de comprovar o alegado. Deste 

modo, determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência antecipada (art. 300, 

CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro 

exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e 

do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 
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acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Há, ainda, um requisito, a saber, a ausência de perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, nos termos do §3º do mencionado dispositivo. 

Nesse passo, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos 

pessoais do autor e, o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados 

pessoais, colacionados no Id. 29806987, em virtude de débito com a 

requerida, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na 

inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de 

débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este 

aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o 

seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa 

em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de 

levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se 

trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da parte autora de seus 

cadastros, referente ao débito no valor de R$ 198,31 (cento e noventa e 

oito reais e trinta e um centavos) decorrente do suposto contrato n.º 

0216975740, inserido pela parte requerida, no prazo de 48 horas, sob as 

penalidades legais. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência 

de conciliação para o dia 25 de maio de 2020 às 10:00 horas, a ser 

realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de rescisão contratual c/c 

indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência proposta por 

Rosangela Cristina de Miranda em desfavor de CIJ Imóveis Ltda e 

Imobiliária Golden Ltda., alegando em síntese, que firmaram contrato de 

Compra e Venda de Imóvel, em 17.11.2016, do lote 11, quadra F, no 

empreendimento chamado Loteamento Sítio de Recreio Shallon, nesta 

Comarca, pelo valor de R$ 90.291,60 (noventa mil duzentos e noventa e 

um reais e sessenta centavos). Afirmam que, realizaram o parcelamento 

do valor do imóvel em 120 (cento e vinte) parcelas no valor de R$ 752,43 

(setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) com 

vencimento da primeira parcela em 10.03.2017. Contudo, sustentam que 

até a presente data, as obras se encontram paralisadas e, ainda obteve 

conhecimento de que as obras foram embargadas pelo Ministério Público 

do Meio Ambiente, culminando pelo desinteresse dos requerentes no 

prosseguimento do negócio jurídico. Assim requerem a concessão de 

tutela de urgência, a fim de que seja declarada a rescisão do contrato sub 

judice, bem como a devolução total dos valores pagos, devidamente 

corrigidos monetariamente e ainda seja a requerida compelida a não inserir 

os seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito, ou em sendo o caso a 

suspensão das cobranças a partir do mês de fevereiro/2019, sob pena de 

multa. É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como verdadeira a 

condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o 

§ 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO aos requerentes os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a 

relação de direito material judicializada está sujeita à legislação protetiva 

do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela requerida ao autor 

representa relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da 

Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: DIREITO CIVIL. 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE 

IMOBILIÁRIA. CDC APLICABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. 

RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. DANOS 

MORAIS. INDEXISTÊNCIA. I. A relação jurídica estabelecida entre as partes 

em um contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é 

de consumo, pois o comprador é destinatário final do produto oferecido 

pela construtora. (...) (TJDF - APC 20130110054020, 6ª Turma Cível, 

Relator José Divino de Oliveira, Publicado no DJE: 15/12/2015). No 

presente caso, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência do autor, considerando ainda 

que além da verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal 

inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há 

como o autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual 

determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da tutela de 

urgência Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no 

art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa sorte, cabe 

enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto 

que guiado por um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a 

probabilidade do direito vem assentada nos autos, pelo documento 

pessoal dos autores (Id. 29868100), especialmente pelo Contrato 

Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, 

firmado entre as partes, de imóvel situado nesta comarca (Id. 29868111). 

Aliem-se a isso, aos recibos de pagamento das parcelas referente ao 

contrato sub judice, bem como a notificação extrajudicial realizada pelos 

autores requerendo o cancelamento das cobranças advindas do contrato 

(Id. 29868112). Tampouco há que se por em dúvida a presença do “perigo 

de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em 

razão da prosseguir no pagamento das parcelas referentes ao contrato, 

tendo em vista a sua pretensão em rescindir o mesmo. Ressalto que é 

certo que a rescisão de contrato é afeta à própria matéria de fundo da 

ação, demandando, por isso mesmo, a formação do contraditório e devida 

dilação probatória. No mesmo sentido, ainda que a autora tenha direito, 
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neste momento de cognição sumária, a devolução dos valores pagos 

referente às parcelas do contrato de compra e venda sub judice, implicaria 

em reconhecimento de plano das suas alegações, o que não é viável 

neste momento processual, sob pena de adiantar o mérito da demanda. 

Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada 

mais, objetiva a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir 

interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma realizada, 

bem como que as requeridas se abstenham de inserir o nome dos autores 

no banco de dados de órgão de restrição de crédito. O que, frise-se, não 

implica no reconhecimento de culpa da parte adversa e nem exime o 

requerente do pagamento de encargos decorrentes da rescisão, tudo 

quanto se apurará no deslinde da causa. Impende ressaltar que inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios 

legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se 

existentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ANTECIPAÇÃO 

DA TUTELA. RESCISÃO DE CONTRATO. LIMINAR. COBRANÇA. A 

suspensão de atos de cobrança extrajudicial ou de registros negativos 

quando pende ação de rescisão do contrato é medida que se justifica ante 

a verossimilhança do inadimplemento. - Circunstância dos autos em que se 

impõe manter liminar para obstar atos de cobrança enquanto tramita a 

ação. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70067073007, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João 

Moreno Pomar, Julgado em 16/12/2015). Destarte, havendo em sede de 

cognição sumária a demonstração dos requisitos necessários para o 

deferimento da medida vindicada, é de ser deferido parcialmente o pedido 

de tutela de urgência formulado na exordial. Posto isso, defiro 

parcialmente os pedidos formulados em sede de tutela de urgência e 

determino sejam as requeridas intimadas para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, a) suspendam provisoriamente as cobranças relativas ao Contrato 

de Compra e Venda, objeto da presente demanda e, b) ainda, se 

abstenham de encaminhar o nome dos autores ao cadastro dos órgãos de 

proteção ao crédito, consoante requerido na inicial. Em caso de 

descumprimento, fixo multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada 

a 20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 25 de maio de 2020 às 10h30min, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada 

pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, 

nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Citem-se as requeridas, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais e 

pedido de antecipação de tutela proposta por Bruno David Freitas, em 

desfavor de Banco Bradesco S.A, alegando em síntese que ao tentar 

obter crediário no comércio local, foi surpreendido com a informação que 

seu nome se encontrava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito no 

valor de R$ 192,93 (cento e noventa e dois reais e noventa e três 

centavos) decorrente do suposto contrato n.º 011552051000011FL. 

Contudo, afirma que desconhece os débitos em questão , razão pela qual 

requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinada a 

exclusão de seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de 

multa. No mérito, requer seja declarada a inexistência dos débitos, bem 

como a condenação da requerida em indenização por danos morais. É a 

síntese do necessário. DECIDO. Inicialmente, presumindo como verdadeira 

a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe 

o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os benefícios da 

gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações 

consignadas. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus 

da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” Neste prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da liminar Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, a relevância do direito 

está demonstrada pelos documentos pessoais do autor (Id. 29875137) e, 

o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, colacionado 

no Id. 29875395, em virtude de débitos com a requerida, documentos 

estes que fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, 

tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se 

descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a 

incumbência de comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, 

nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a 

presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem 

advir à parte autora em razão da inscrição negativa em banco de dados 

de órgão de restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de 

débito que entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se 

justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e 

da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 
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DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da autora de seus cadastros, referente ao débito no valor de R$ 

192,93 (cento e noventa e dois reais e noventa e três centavos) 

decorrente do suposto contrato n.º 011552051000011FL, inserido pela 

parte requerida, no prazo de 48 horas, sob as penalidades legais. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

25 de maio de 2020 às 09:00 horas, a ser realizada pelo conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007212-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FATIMA SILVA DE FARIA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada 

de urgência proposta por Maria Fátima Silva de Faria em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, alegando em síntese, 

ser possuidora da unidade consumidora n.º 6/2110204-1, cadastrada na 

baixa renda, contudo no ano de 2018 recebeu diversas faturas atípicas 

que não correspondem com o seu real consumo, sendo referente ao mês 

de novembro/2018 no valor de R$ 284,56 (duzentos e oitenta e quatro 

reais e cinquenta e seis centavos), dezembro de 2018 no valor de R$ 

344,74 (trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) 

e janeiro/2019 no valor de R$ 309,29 (trezentos e nove reais e vinte e 

nove centavos). Sustenta que foi obrigada a celebrar acordo de 

parcelamento dos referidos débitos em 15.10.2019, de forma involuntária, 

a fim de restabelecer o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, procedendo com pagamento de R$ 630,00 (seiscentos e 

trinta reais) como entrada do acordo. Contudo, afirma que não possui 

condições de realizar o pagamento das faturas de novembro/2019 no 

valor de R$ 348,65 (trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco 

reais), dezembro/2019 no valor de R$ 382,39 (trezentos e oitenta e dois 

reais e trinta e nove centavos), janeiro/2020 no valor de R$ 408,17 

(quatrocentos e oito reais e dezessete centavos) e, fevereiro/2020 no 

valor de R$ 373,69 (trezentos e setenta e três reais e sessenta e nove 

centavos), uma vez que a requerida não realiza a cobrança separada do 

consumo e do acordo. Ainda aduz que recebeu cobrança no valor de R$ 

1.335,65 (um mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco 

centavos), tendo como referência o período de agosto a outubro de 2019, 

correndo o risco de ter suspenso o fornecimento de energia elétrica em 

sua unidade consumidora. Assim, requer a concessão da tutela de 

urgência a fim de que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora tendo como 

referência as cobranças do acordo firmado, e a cobrança relacionada à 

recuperação de consumo, ou quaisquer outras não condizentes com o 

seu real consumo, bem como seja determinado que a requerida se 

abstenha de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa. É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO a parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação de consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 

ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. TARIFA MAIS VANTAJOSA. DEVER DE 

INFORMAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. 

CABIMENTO. PRECEDENTES. A relação entre concessionária fornecedora 

de energia elétrica e usuário enquadra-se em típica relação de consumo, 

devendo, assim, ser aplicadas ao caso as normas de proteção ao 

consumidor. (...)(Apelação Cível Nº 70058337437, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, 

Julgado em 15/04/2015). Neste prisma, merece ser acolhido o pedido de 

inversão do ônus da prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso 

VIII, art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, 

considerando que na hipótese em apreço a hipossuficiência do autor é 

evidente, uma vez que os requeridos reúnem melhores condições de 

comprovar o alegado. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, 

conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência antecipada, 

com fundamento no art. 300 do CPC, a Trata-se de pedido de tutela de 

urgência antecipada (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência 

de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Há, ainda, um requisito, a saber, a 

ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos 

do §3º do mencionado dispositivo. Nesse passo, vejo que a plausibilidade 

do direito alegado pela parte autora encontra-se presente, já que a tese 

jurídica por ela aventada põe em total discussão a origem dos débitos 

questionados, decorrentes do termo de confissão de dívida realizado pela 

parte autora, bem como das faturas nos valores respectivamente de R$ 

348,65 (trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco reais) 

referente ao mês de novembro/2019, o valor de R$ 382,39 (trezentos e 

oitenta e dois reais e trinta e nove centavos) referente a dezembro/2019, 

o valor de R$ 408,17 (quatrocentos e oito reais e dezessete centavos) 

referente a janeiro/2020 e, o valor de R$ 373,69 (trezentos e setenta e 

três reais e sessenta e nove centavos) referente a fevereiro/2020, 

constantes no Id. 29768124. Ainda da cobrança referente à suposta 

recuperação de consumo no valor de R$ 1.335,65 (um mil trezentos e 

trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), tendo como referência o 

período de agosto a outubro de 2019, ais quais a parte autora alega que 

não correspondem com o seu real consumo, colacionada nos Ids. 

29768134, 29768136 e 29768138, corroborando com a narrativa tecida na 

inicial. Destarte, considerando a discussão dos referidos débitos, entendo 

que maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar para que 

não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de 

modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho que 

qualquer suspensão dos serviços de energia é medida temerária. 

Tampouco há que se por em dúvida a presença do perigo de dano, ante 

aos nefastos prejuízos que podem advir à parte autora caso a cobrança 

das faturas persistam, na medida em que consiste em uma forma de levar 
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a autora ao pagamento do débito que entende devido e pelo próprio fato 

da autora ficar sem energia elétrica, bem como pela própria família da 

autora ficar sem energia elétrica, bem este essencial à vida, à saúde, ao 

bem estar e a própria dignidade da pessoa humana. Não obstante, 

entendo que a medida aqui deferida em nada prejudica os interesses e 

direitos da requerida, em razão da provisoriedade do pronunciamento. 

Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência, formulado na inicial, pelo 

que determino seja a requerida intimada para que se abstenha de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade 

consumidora (UC nº 6/2110204-1) em relação às faturas questionadas ou 

quaisquer outras faturas acima da média de consumo da autora, ou que 

proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e 

ainda, se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, no que couber a cobrança das faturas sub judice 

consoante requerido na inicial. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 25 de maio de 2020 às 08:00 horas, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do art. 334, caput, do CPC, a 

ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer a respectiva audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto 

composição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar, contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (art. 334, (§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver auto composição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão 

e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

(Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008638-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO DE MENEZES ALBAREZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de rescisão contratual e 

restituição de valores e pedido de tutela de urgência proposta por Jovelino 

De Menezes Albarez em desfavor de VR Empreendimentos Imobiliários 

Ltda., alegando em síntese, que firmou contrato de compra e venda de 

imóvel localizado no loteamento jardim primavera II, na comarca de 

Araputanga/MT, qual seja o lote n. 20, quadra 07, pelo valor de R$ 

20.000,00 (vinte e mil reais), a ser quitado em 72 (setenta e duas) 

parcelas no valor de R$ 277,78 (duzentos e setenta e sete reais e setenta 

e oito centavos). Sustenta que por dificuldades financeiras conseguiu 

realizar o pagamento de apenas 12 (doze) parcelas, razão pela qual resta 

inviável a manutenção do negócio jurídico. Assim requerem a concessão 

de tutela de urgência, a fim de que seja determinado o cancelamento de 

emissão de boletos referentes às parcelas do imóvel, bem como retirar o 

nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito e da lista dos 

maus pagadores. Na decisão de Id. 24196973, restou determinado a 

emenda da inicial para determinar que a parte autora apresentasse nos 

autos o extrato da negativação protesto para comprovar o alegado na 

inicial e ainda os boletos mencionados a fim de salvaguardar sua 

pretensão, sendo que a parte autora atendeu ao comando judicial (Id. 

27554686). É a síntese do necessário. DECIDO. Presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC, DEFIRO ao requerente os 

benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das 

afirmações consignadas. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova 

Observo que a relação de direito material judicializada está sujeita à 

legislação protetiva do consumidor, uma vez que o serviço prestado pela 

requerida ao autor representa relação consumo, conforme elucidam os 

artigos 2º e 3º, da Lei nº 8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte 

aresto: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA 

DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CDC APLICABILIDADE. DEVER DE 

INFORMAÇÃO. OFENSA. RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. 

RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS. INDEXISTÊNCIA. I. A relação jurídica 

estabelecida entre as partes em um contrato de promessa de compra e 

venda de unidade imobiliária é de consumo, pois o comprador é 

destinatário final do produto oferecido pela construtora. (...) (TJDF - APC 

20130110054020, 6ª Turma Cível, Relator José Divino de Oliveira, 

Publicado no DJE : 15/12/2015 ). No presente caso, a requerida reúne 

melhores condições de comprovar tais causas, em detrimento da 

hipossuficiência do autor, considerando ainda que além da 

verossimilhança das alegações trazidas pelo autor, tal inversão é 

indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como o 

autor comprovar os fatos alegados na inicial, razão pela qual determino a 

inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da tutela de urgência 

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do 

CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa sorte, cabe 

enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto 

que guiado por um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a 

probabilidade do direito vem assentada nos autos, pelo documento 

pessoal do autor, especialmente pelo instrumento particular de promessa 

de compra e venda de unidade imobiliária, firmado entre as partes, de 

imóvel situado na comarca de Araputanga/MT (Ids. 22160210 e 

22160208), o que corrobora com a narrativa tecida na inicial. Tampouco há 

que se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão da prosseguir no 

pagamento das parcelas referentes ao contrato, tendo em vista a sua 

pretensão em rescindir o mesmo. Ressalto que é certo que a rescisão de 

contrato é afeta à própria matéria de fundo da ação, demandando, por 

isso mesmo, a formação do contraditório e devida dilação probatória. 

Entretanto, não vejo óbice à concessão da medida antecipatória que, nada 

mais, objetiva a suspensão/cancelamento das obrigações contratuais por 

não subsistir interesse da parte autora na manutenção do pacto na forma 

realizada. O que, frise-se, não implica no reconhecimento de culpa da 

parte adversa e nem exime o requerente do pagamento de encargos 

decorrentes da rescisão, tudo quanto se apurará no deslinde da causa. 

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). Finalmente, não há que se por em dúvida a 

existência de perigo de dano à autora acaso tenha que suportar despesas 

de contrato que, ao final, pretende desfeito. Ante o exposto, presentes os 

requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, defiro o pleito 

e determino a intimação da requerida para que suspenda provisoriamente 

as cobranças relativas ao Instrumento de Contrato Particular de Promessa 

de Venda e Compra, objeto da presente demanda, consoante requerido na 
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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. Ainda, determino seja oficiado o 2º Ofício do Registro Civil 

e Tabelionato de Notas da Comarca de Jauru-MT para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sustar eventuais protestos levados a efeito pela 

requerida em desfavor do requerente, bem como suspender 

provisoriamente os efeitos dos respectivos protestos, acaso já tenham 

sido lavrados e registrados, no que tange ao contrato ora questionado, até 

ulterior deliberação deste juízo, sob as penalidades legais. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25 de maio 

de 2020 às 11h30min, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, nos termos do 

art. 334, caput, do CPC, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Na mesma oportunidade, 

cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a respectiva audiência de conciliação, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar seu desinteresse na auto composição, dentro 

do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da audiência designada, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o prazo para contestar, 

contar-se-á a partir do protocolo do pedido de cancelamento (art. 334, 

(§5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, 

com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

auto composição, poderá a parte requerida oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da audiência de conciliação 

supra ou da última sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, 

CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for 

cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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NARCISO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))
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FELIPE SOUZA GALVAO OAB - MT19340-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos etc. Acolho as emendas da inicial, a fim de que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos. Inicialmente retifiquem-se os 

assentos de registro do sistema, fazendo constar no polo ativo da 

demanda somente os requerentes IDALINA ARRUDA DE SOUZA, LUCINDA 

MAURA DA SILVA, SEBASTIÃO MESSIAS NETO, NASBAL LOPES DOS 

SANTOS e ALBA DE SOUZA SODRE. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova No tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, observo que a relação de direito material 

judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma vez 

que o serviço prestado pela requerida representa relação de consumo, 

conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei Nº 8.078/90, também 

subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. A propósito, colaciono o seguinte aresto: AÇÃO DE 

RSPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – PRELIMINARES 

ANALISADAS NO SANEAMENTO DO FEITO – PRECLUSÃO – SEGURO 

HABITACIONAL – CONTRATO DE ADESÃO – APLICABILIDADE DO CDC – 

VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – PREJUÍZO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE 

DA COBERTURA SECURITÁRIA – CLÁUSULAS DUVIDOSAS – 

INTERPRETAÇÃO EM PROL DO CONSUMIDOR – ATRASO NO 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – INCIDÊNCIA DE MULTA DECENDIAL – 

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. As 

preliminares invocadas no apelo pela seguradora, com exceção da 

questão afeta a aplicabilidade do CDC, foram objeto de análise e rejeição 

pelo d. magistrado ao sanear o feito, restando preclusa a sua 

rediscussão. Aplica-se ao caso vertente o quanto disposto no CDC, 

mormente pelo fato da celeuma envolver mutuários e seguradora que atua 

no SFH, sendo certo que o contrato firmado é de adesão, enquadrando-se 

como de consumo. (...) (Ap 20792/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016). Outrossim, 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 

reúne melhores condições de comprovar os motivos da ocorrência de 

vícios no imóvel. 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. Em que pese à manifestação expressa da parte 

autora no desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, 

e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

01/06/2020, às 10h30min 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. Citem-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. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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ROBERVAL RODRIGO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Roberval Rodrigo do Nascimento propôs 

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral 

e pedido de tutela de urgência em face de Tim Celular S.A, aduzindo, em 

suma, que ao tentar realizar compras no comércio local teve o seu crédito 

negado, em virtude de seu nome estar inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/Serasa) pela parte requerida por supostos débitos nos 

importes de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), sob o 

contrato nº GSM0111220876909, R$ 92,19 (noventa e dois reais e 

dezenove centavos) contrato nº GSM0111200240763 e R$ 91,30 

(noventa e um reais e trinta centavos), tendo como referência o contrato 

nº GSM0111180066021. Aduz que desconhece o débito em questão, 

razão pela qual requer seja declarada inexigível a dívida cobrada pelo 

requerido, retirando seu nome definitivamente do rol de inadimplentes e a 

condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial vieram 

documentos (ids. 9389004 e 9389008). Em seguida foi deferida a liminar 

pleiteada na inicial (id. 9551747). A requerida apresentou contestação (id. 

10445722) alegando que a parte autora contratou um plano denominado 

Tim Liberty Web para o acesso do nº 65 98148-8407, portanto os valores 

cobrados são devidos uma vez que o autor não adimpliu com o que lhe 

devia e não há que se falar em ato ilícito cometido pela requerida. Ao final, 

requereu a improcedência dos pedidos iniciais. Audiência de conciliação 

restou inexitosa (id. 10591706). A parte autora apresentou impugnação à 

contestação (id. 10842647). As partes foram intimadas para 

especificarem quais provas pretendem produzir, somente a parte autora 

manifestou (id. 11455300). Após os autos vieram conclusos para 

deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Do mérito A ação foi ajuizada com base em inscrição do 

nome do requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito feito pela requerida em razão dos débitos nos importes de R$ 

89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), sob o contrato nº 

GSM0111220876909, R$ 92,19 (noventa e dois reais e dezenove 

centavos) contrato nº GSM0111200240763 e R$ 91,30 (noventa e um 

reais e trinta centavos), tendo como referência o contrato nº 

GSM0111180066021, que supostamente se encontravam em nome da 

parte autora. O requerente afirma não ter qualquer relação jurídica com a 

requerida que justificasse o apontamento acima descrito. Ainda, juntou 

com a inicial extrato do SPC demonstrando sua afirmação de existência da 

inscrição referente ao contrato que estava em seu nome junto à requerida, 

conforme id. 9389008 – pág. 03. Analisando os autos, verifico que a razão 

está com o requerente, uma vez que não ficou devidamente comprovada a 

existência de uma relação jurídica entre as partes que justificasse o débito 

cobrado. Isso porque, instaurado o contraditório com a citação da 

requerida, ela descurou de trazer aos autos o suposto contrato celebrado 

entre as partes, bem como deixou de comprovar a relação sub judice. 

Alia-se se a isso, no termo de adesão acostado pela requerida no id. 

10445722 – pág. 04 o número de contrato descrito no referido documento 

é divergente com os números de contratos constantes no extrato do SPC. 

Outrossim, as telas supostamente retirados do sistema operacional da 

requerida (fls. 44/47) não comprovam a existência de liame jurídico entre 

as partes, visto que produzidos unilateralmente. A esse propósito: 

INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO CDC). Reclamada 

que não apresentou qualquer documento assinado pela reclamante, nem 

cópia da gravação das ligações que pudessem demonstrar sua anuência 

na contratação dos serviços cobrados. Além disso, também não 

demonstrou a licitude da tarifa na fatura da reclamante. Ressalte-se que 

as telas de computador anexadas ao processo não servem como prova, 

podendo ser alteradas unilateralmente, ao talante da companhia (...). 

(TJ-PR - RI: 000037061201281601550 PR 0000370-61.2012.8.16.0155/0 

(Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 

10/02/2015, 1Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015). 

Ademais, instadas as partes manifestarem sobre as provas que 

pretendiam produzir, a requerida permaneceu inerte conforme certidão de 

id. 15083566. Ora, a requerida não trouxe qualquer documento que 

pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que 

lhe incumbia, já que descabe ao autor fazer prova negativa. Portanto, sem 

a prova dos fatos, as alegações do requerido se tornam frágeis e 

inconsistentes, tendo em vista que desatendeu à regra do art. 373, inciso 

II, do Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. 

Ademais, no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da 

prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e a ré têm o ônus de 

provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel 

Mitiero, in Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora 

Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, 

caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da 

alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que 

concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a 

alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado 

pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme 

nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada 

de maneira fixa pela nossa legislação”. Portanto, havendo provas de que a 

autora não se beneficiou com os serviços prestados pelo requerido a 

dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que indevida. Diante 

disso, é de ser declarada a inexistência do débito, nos importes de R$ 

89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), sob o contrato nº 

GSM0111220876909, R$ 92,19 (noventa e dois reais e dezenove 

centavos) contrato nº GSM0111200240763 e R$ 91,30 (noventa e um 

reais e trinta centavos), tendo como referência o contrato nº 

GSM0111180066021, excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia. 

Assim, uma vez que a requerida não trouxe à baila elementos que 

corroborassem com suas declarações, imperioso reconhecer que a 

inscrição do nome do autor no serviço de proteção ao crédito foi indevida 

e diante disso, a 4ª Turma do STJ estabeleceu o seguinte princípio: "A 

exigência de prova de dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a 

demonstração da existência da inscrição irregular" nesse cadastro"(RESP. 

165. 727, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira). Outrossim, 

conforme já deveras pacificado, o dano extrapatrimonial, ao contrário do 

dano material, que deve ser comprovado estreme de dúvidas, prescinde 

de provas, mesmo porque seria subestimar por demais o sentimento 

humano pretender que a vítima comprove a humilhação, o transtorno e o 

constrangimento, experimentados, bastando, apenas, a prova do ato 

injusto, praticado por outrem e para o qual a vítima não concorreu. Assim 

entende o insigne civilista Arnaldo Marmitt, em sua obra “Perdas e danos”, 

Aide Editora, p. 15, indicando os elementos integrantes do dano moral, 

acima explicitado, a saber: “a) modificação para pior no estado da vítima; 

b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito 

danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na 

humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição 

no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”. O direito ao 

nome, meio por excelência através do qual se manifesta à identidade 

pessoal, é a mais rica e importante divulgação do direito à indenização, 

merecendo repúdio e gerando direito ao ressarcimento por dano moral o 

lançamento indevido e injusto de nome de consumidor junto a cadastro de 

órgãos que impõem restrição creditícia. No caso dos autos, a negligência e 

a falta de zelo do requerido em, indevidamente, inserir o nome do autor na 

lista de maus pagadores, rende ensejo à indenização. Desta forma, o dano 

moral decorrente do constrangimento causado ao demandante pelo ato 

ofensivo praticado pelo requerido deve ser reparado. Ademais, em que 

pese a alegação da parte requerida de existir outras restrições em nome 

do autor, as respectivas foram incluídas após a data da negativação 

discutida neste feito conforme se observa às fls. 27 e 37. Sendo assim, 

não merece prosperar a alegação de devedor contumaz. Portanto, mister 

se faz examinar os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos 

dos danos morais, uma vez que a apuração do quantum do dano moral 

trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte 

que a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos 

e seguros para tanto. Dessa feita, atento às circunstâncias do caso 

concreto, uma vez reconhecida a responsabilidade do requerido pela 

conduta ilícita e, considerando as condições econômicas financeiras das 
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partes, os transtornos sofridos pelo autor, bem como considerando que 

pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho 

que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pelo Dano Moral se mostra 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o 

objetivo da indenização por Dano Moral não é o enriquecimento do autor e 

tampouco o empobrecimento do réu, tendo, sim, conforme posicionamento 

do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e 

penalizante”[1]. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “Apelação Cível - Ação de 

Indenização Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o 

julgador deve observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o 

sofrimento do ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de 

locupletamento fácil[2]”. Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os 

pedidos iniciais para declarar inexistente o débito nos valores R$ 89,90 

(oitenta e nove reais e noventa centavos), sob o contrato nº 

GSM0111220876909, R$ 92,19 (noventa e dois reais e dezenove 

centavos) contrato nº GSM0111200240763 e R$ 91,30 (noventa e um 

reais e trinta centavos), tendo como referência o contrato nº 

GSM0111180066021 e condenar a requerida ao pagamento em favor do 

autor da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, 

cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, 

STJ). Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e 

confirmo a liminar deferida nos autos. Decaindo a parte autora em parte 

mínima do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada 

em sua totalidade pela requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 

86, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

1.000,00 (art. 85, § 2º do CPC). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 

792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos. [2] 4ª Câmara Cível, 

Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - Classe II - 20 – Comarca 

Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de Julgamento: 02-5-2005, Relatora. 

Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade Adario, sítio do TJ/MT 

(www.tj.mt.gov.br).
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SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais e materiais c/c com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por Daniel Jose De Jesus em desfavor de Aymore, devidamente 

qualificados nos autos. A parte requerida informou nos autos a realização 

de acordo extrajudicial, no Id. 25122343 e requereu a sua homologação. 

Logo em seguida, a parte autora informou o cumprimento do acordo 

conforme pactuado, requerendo a extinção da demanda (id. 25816082). É 

o relatório. Decido. Verifica-se que o acordo realizado entre as partes, 

detém de requisitos de validade, existência e eficácia jurídica. Posto isso, 

homologo por sentença o inteiro teor do ajuste celebrado entre as partes 

(Id. 25122343), para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, III alínea “b” do Código de Processo Civil. Sem custas 

remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os honorários 

advocatícios na forma pactuada. Após, oportunamente, certifique-se o 

transito em julgado, e arquivem-se com as cautelas de praxe. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008766-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA ASSIS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344-O (ADVOGADO(A))

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de reclamação cível proposta por 

Carolina Assis da Silva Godoy em face de Azul Linhas Aereas, 

devidamente qualificados nos autos. A parte requerida informou nos autos 

a realização de acordo extrajudicial, no Id. 28415664 e requereu a sua 

homologação. É o relatório. Decido. Verifica-se que o acordo realizado 

entre as partes, detém de requisitos de validade, existência e eficácia 

jurídica. Posto isso, homologo por sentença o inteiro teor do ajuste 

celebrado entre as partes (Id. 28415664), para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. Em consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, III alínea “b” do Código de 

Processo Civil. Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, 

sendo os honorários advocatícios na forma pactuada. Após, 

oportunamente, certifique-se o transito em julgado, e arquivem-se com as 

cautelas de praxe. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001903-11.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAIR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de cobrança de beneficio do 

seguro dpvat promovida por Janair Ferreira da Silva em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Após a prolação da 

sentença a requerida compareceu nos autos informando a realização de 

depósito, conforme comprovante petição de Id. 30133073, relativo à 

condenação imposta na sentença. Em seguida a parte autora manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo pelo requerido, pugnando 

pelo levantamento do valor em seu favor (Id. 30140035). Após vieram-me 

os autos conclusos para deliberação. É o necessário. Decido. O processo 

é de ser extinto em virtude da satisfação da obrigação imposta na 

sentença, uma vez que a parte requerida efetuou espontaneamente o 

pagamento do débito, conforme se observa na petição de Id. 30133073. 

Posto isso, declaro extinta a obrigação de fazer e pagar invocadas nestes 

autos em virtude da satisfação da obrigação nos termos do artigo 526, § 

3º do Código de Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta 

fase. Expeça-se alvará em favor da parte autora para levantamento do 

valor consignado em juízo pela requerida. Ademais, certifiquem-se a 

ocorrência do trânsito em julgado e em seguida arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe 

Souza Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000455-03.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE MARIA DA COSTA DE SA TELES ARRAES OAB - RO8638 

(ADVOGADO(A))

AYRES CARLOS DA COSTA OAB - 205.282.641-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE NOVA MUTUM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000455-03.2020.8.11.0086. REPRESENTANTE: AYRES CARLOS DA 

COSTA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, 

PROCURADOR REU: ESTADO DE MATO GROSSO 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 os benefícios da gratuidade de 

justiça. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela de urgência, proposta no interesse de Domenike Gabriel Da Silva 

Almeida, representada por sua guardiã legal Ayres Carlos da Costa, em 

face do Estado de Mato Grosso e Município de Nova Mutum, visando a 

realização de exame de ressonância magnética de crânio com contraste 

com acompanhamento e com suporte anestésico. Os autos foram 

remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, que 

consignou: “Consultamos o sistema de regulação – SISREG, onde 

verificamos que o exame de Ressonância, foi solicitado no dia 10/02/2020 

e encontra-se com situação atual PENDENTE DE REGULAÇÃO; consta o 

agendamento de uma consulta em Cuiabá, na Santa Casa de Misericórdia, 

com a neurocirurgia pediátrica no dia 26/03/2020 as 9h. Ressaltamos que 

os exames de RNM é assegurado pelo SUS, de alta complexidade, 

ELETIVA, sob gestão Estadual. Diante do exposto e considerando que o 

autor possui uma consulta com especialista em neurocirurgia pediátrica no 

dia 26/03 em Cuiabá, seria importante que o resultado do exame de RNM já 

estivesse pronto, a fim de otimizar e agilizar a avaliação com o especialista 

e definição da conduta terapêutica:” Assim, havendo risco de morte ou 

notícia de prejuízo iminente, defiro, em parte, a tutela de urgência de 

natureza antecipada para determinar que os Requeridos, no prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) horas, promovam o agendamento e a realização do 

exame de ressonância magnética de crânio com contraste com 

acompanhamento e com suporte anestésico (conforme relatório médico 

anexo) em favor da parte autora, por intermédio do órgão de saúde, 

responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame em questão, 

observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ. 

Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes 

Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do 

procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio 

de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010390-08.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LADISLAU ZEPIM BORBA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA ARANTES GONCALVES OAB - MT25856/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (REU)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010390-08.2020.8.11.0041. AUTOR(A): LADISLAU ZEPIM BORBA REU: 

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Vistos, Tratam-se os autos 

acerca de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

antecipada em desfavor da União Federal, do Estado de Mato Grosso e do 

Município de Cuiabá. Assim, nos termos do art. 109 da Constituição 

Federal, declaro a incompetência absoluta deste juízo e determino a 

redistribuição dos autos para processamento em vara competente para 

julgamento da presente ação. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016494-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVA DA CRUZ DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016494-70.2019.8.11.0002. AUTOR(A): IVA DA CRUZ DE MORAES REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Defiro o pedido de dilação de prazo, 

concedendo para a parte Autora o prazo de até 60 (sessenta) dias para o 

atendimento da decisão de ID 27842809. Às providências. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017757-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE ANDRADE BARROS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017757-40.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MANOEL DE 

ANDRADE BARROS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tratam os autos de ação de obrigação de fazer em favor 

de Manoel de Andrade Barros visando o fornecimento do medicamento 

Ruxolitinibe (Javaki) diante do diagnóstico de Mielofibrose. Em 

prosseguimento ao feito, o fato de tratar-se de medicamentos não 

disponibilizados pelo SUS não pode constituir óbice ao exercício do direito 

subjetivo à saúde, “conseqüência indissociável do direito à vida” (RE 

271.286/RS), máxime porque não demonstrado ser o caso de 

medicamento experimental ou sem registro no país, somenos que sua 

aquisição exija dispêndio de vultosa quantia dos cofres públicos. 

Outrossim, importa acentuar, no que tange à efetivação do direito à saúde, 

há competência comum de todos os entes da federação, existindo 

previsão expressa no art. 23, II, da CR/1988 quanto à responsabilidade 

solidária entre União, Estados e Municípios. Em face da responsabilidade 

solidária dos entes federados pelo implemento de ações e serviços com 

vistas a assegurar o direito à saúde, é facultado ao cidadão exigir a 

efetivação do direito (que lhe é assegurado constitucionalmente) de um ou 

de todos os entes, em separado ou de forma conjunta, sem que lhe seja 
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exigido perquirir quais as atribuições concernentes à União, aos Estados 

ou ao Município. Aliás, em julgamento de questão relacionada ao 

fornecimento de medicamentos, a nossa Corte Máxima no julgamento do 

RE nº 855.178, realizado sob o regime da repercussão geral, reafirmou a 

sua jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes 

federativos no dever de prestar assistência à saúde. Eis a ementa do 

referido precedente: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE nº 855.178 RG, rel. Min. Luiz 

Fux, DJe 16/3/2015). E, mais recentemente, confira-se: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - INEXISTÊNCIA 

DE DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS - MÉRITO - FÁRMACO NÃO 

PADRONIZADO PELO SUS - BORTEZOMIB - CÂNCER - INEFICÁCIA DE 

TRATAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - CACON'S - UNACON'S - 

COMPROVAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE - 

RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de prestar o serviço de saúde de 

forma gratuita, quando inexiste política pública específica para a 

disponibilização do tratamento médico vindicado, é de qualquer dos entes 

federativos, conjunta e solidariamente. Preliminar rejeitada. 2. O direito à 

saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas 

às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida. 3. Para os pacientes portadores de câncer, foi instituído 

tratamento gratuito e específico por meio dos Centros de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e das Unidades de Alta 

Complexidade em Saúde (UNACONs), criados pelo SUS. 4. Comprovado 

que a paciente faz seu tratamento clínico em uma UNACON, que já foi 

submetida à quiometerapia sem êxito, e que não há outra opção de 

tratamento eficaz no SUS, o fornecimento do medicamento pelo ente 

estatal é medida que se impõe. 5. Recurso provido.” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.19.124153-8/001, Relator(a): Des.(a) José 

Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 23/01/0020, publicação da súmula em 24/01/2020). Sendo assim, no 

caso em tela, o(s) Requerido(s) são responsáveis pela manutenção da 

vida, saúde e dignidade da parte Requerente devendo propiciar tais 

direitos mediante o custeio/fornecimento do medicamento pleiteado, 

conforme laudo médico acostado na inicial. Posto isso, observo que 

constatada a necessidade de aquisição de medicamento não 

disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado 

ao custo do medicamento e logística na entrega do mesmo à Secretaria de 

Estado de Saúde, a aquisição da medicação pleiteada se dê, por ora, pela 

Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos. Por fim, fica(m) 

a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o depósito 

voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente para um 

trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, em 

conta à disposição do Juízo. Caso não ocorra, procedo ao bloqueio 

judicial, na proporção para cada parte Requerida, e autorizo o 

levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido 

em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período 

de 03 (três) meses. Aguarde-se a prestação de contas e expedição do 

competente alvará judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, 

devendo a parte Autora ser intimada somente após a realização destas 

fases para que, provida de documentação pessoal, receita médica, 

decisão judicial e nota fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à 

Secretaria de Estado de Saúde. Anoto que somente será objeto de 

aquisição o medicamento com prazo de validade superior a 18 (dezoito) 

meses. O medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de 

Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de Assistência 

Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, 

localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros nº 3366, bairro 

Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento 

ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente 

Thogo da Silva Pereira nº 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, 

disponibilizara a entrega da medicação. Ademais, diante 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. Em caso de medicamento cuja a utilização 

seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação seja 

realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único de 

Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada a 

expedição de mandado. Ressalto que o demandante 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 

Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente. As providências 

necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000665-86.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NALZIRA DOMINGAS DE AMORIM (REQUERENTE)

WALDOMIRA DIAS DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INFANTINA MARTINS OAB - MT10177 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000665-86.2018.8.11.0001. REQUERENTE: NALZIRA DOMINGAS DE 

AMORIM, WALDOMIRA DIAS DE AMORIM REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Em análise aos autos, verifico que a petição inicial de 

ação de obrigação de fazer foi protocolada objetivando o fornecimento de 

medicamentos. Todavia, a petição de ID 29618720, além de pleitear o 

fármaco Enoxaparina 40mg, faz menção à necessidade de tratamento na 

modalidade Home Care. Dito isto, e, diante da inconsistência entre a 

demanda proposta e a petição retro, intime-se a parte autora para 

manifestar-se, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, especificando a 

causa do peticionamento, considerando, ainda, que a tutela de urgência 

restou indeferida em ID 12414920. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007272-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CUSTODIA DA SILVA DOURADO REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

IGOR MORENO DE OLIVEIRA OAB - MT21960/O (ADVOGADO(A))

VANESSA MAGALHAES SANTOS GAKIYA OAB - MT25830/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007272-44.2020.8.11.0002. AUTOR: MARIA CUSTODIA DA SILVA 

DOURADO REIS REU: ESTADO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos, Tendo em vista a faculdade do juiz de corrigir de 

ofício o valor da causa, e levando-se em conta que a pretensão inicial visa 

tutelar a saúde e objetiva compelir o fornecimento do adequado tratamento 

às expensas do Poder Público e, ainda, sendo a saúde um bem de valor 

inestimável, retifique-se o valor da causa para R$ 62.700,00 (sessenta e 

dois mil, setecentos reais). Converto o rito dos presentes para o Juizado 

Especial da Fazenda Pública, nos termos do Art. 2º da Lei 12153/09. 

Defiro a assistência judiciária gratuita à parte Autora, bem como prioridade 

de tramitação ao se tratar de pessoa idosa, se o caso. Anote-se. Trata-se 

de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta 

por Maria Custódia da Silva Dourado Reis, em desfavor do Estado de Mato 

Grosso e do Município de Rondonópolis, visando compelir os Requeridos a 

fornecerem o medicamento Sunitinibe 50mg, diante do diagnóstico de 

neoplasma mesenquimal e carcinomatose peritoneal. Relatados, decido. A 

concessão da tutela provisória de urgência, no ordenamento jurídico 
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brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito 

perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo em caso de delonga na sua concessão (art. 300, CPC). 

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, verifico que a 

conclusão do parecer apresentado pelo NAT nº 0294/2020, aponta que: 

“O medicamento SUNITINIBE (SUTENT®) não faz parte da Relação Nacional 

de Medicamentos Essenciais RENAME e não está contemplado em nenhum 

Componente de Medicamentos da Assistência Farmacêutica do Ministério 

daSaúde. Ela não se inclui no bloco da Assistência Farmacêutica, mas no 

bloco da Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade (MAC) e é 

ressarcida por meio de procedimentos específicos (cirúrgicos, 

radioterápicos, quimioterápicos e iodoterápicos). Para esse uso, eles são 

informados como procedimentos quimioterápicos no subsistema APAC 

(autorização de procedimentos de alta complexidade), do Sistema de 

Informações Ambulatoriais do SUS (SIASUS); devem ser fornecidos pelo 

estabelecimento de saúde credenciado no SUS e habilitado em Oncologia; 

e são ressarcidos conforme o código da APAC. Registro na ANVISA: Sim . 

Para neoplasia de Celulas Renais. Assegurado no SUS: Os 

estabelecimentos de saúde credenciados no SUS e habilitados em 

oncologia – os UNACONs são os responsáveis pelo fornecimento de 

medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, adiquirem e 

fornecem. Quanto a urgência: há urgência.” Em ID nº 29872306, a parte 

autora juntou aos autos relatório médico pormenorizado que comprova a 

necessidade do uso do referido fármaco para total controle da doença, 

bem como negativa administrativa de fornecimento do medicamento em ID 

nº 29872310. Ademais, como apontado pelo parecer do NAT e de acordo 

com a Portaria nº 91, de 27 de dezembro de 2019 (anexada em ID nº 

29872325), o medicamento Malato de Sunitinibe foi incorporado ao SUS 

para tratamento de carcinoma renal de células claras metastático. Em que 

pese a neoplasia que acomete a autora não ser o carcinoma renal, os 

documentos médicos relatam a necessidade de tratamento com o referido 

fármaco com urgência para um câncer de difícil controle, que apresentou 

recidiva. Assim, esvazia-se qualquer discussão acerca do direito de 

fornecimento, já que a saúde, além de obrigação do Estado, é direito social 

e garantia imodificável do cidadão (Art. 196 da CF). Nesse sentido, na 

esteira do artigo 15, § 7º, inciso I, da Lei nº 8.666/93 e do artigo 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, o juiz não pode conceder provimento 

jurisdicional que vincule a Administração Pública ao fornecimento de uma 

determinada marca ou laboratório de fabricação, se existem à disposição 

do jurisdicionado produtos e insumos com o mesmo perfil de atuação 

sendo distribuídos nas unidades de saúde. Assim, com relação ao 

medicamento solicitado, há, em cognição sumária, a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 

300 do CPC). Lado outro, o fato de tratar-se de medicamento não 

disponibilizado pelo SUS não pode constituir óbice ao exercício do direito 

subjetivo à saúde, “consequência indissociável do direito à vida” (RE 

271.286/RS), máxime porque não demonstrado ser o caso de 

medicamento experimental ou sem registro no país, somenos que sua 

aquisição exija dispêndio de vultosa quantia dos cofres públicos. 

Outrossim, importa acentuar, no que tange à efetivação do direito à saúde, 

há competência comum de todos os entes da federação, existindo 

previsão expressa no art. 23, II, da CR/1988 quanto à responsabilidade 

solidária entre União, Estados e Municípios. Em face da responsabilidade 

solidária dos entes federados pelo implemento de ações e serviços com 

vistas a assegurar o direito à saúde, é facultado ao cidadão exigir a 

efetivação do direito (que lhe é assegurado constitucionalmente) de um ou 

de todos os entes, em separado ou de forma conjunta, sem que lhe seja 

exigido perquirir quais as atribuições concernentes à União, aos Estados 

ou ao Município. Aliás, em julgamento de questão relacionada ao 

fornecimento de medicamentos, a nossa Corte Máxima no julgamento do 

RE nº 855.178, realizado sob o regime da repercussão geral, reafirmou a 

sua jurisprudência sobre a responsabilidade solidária dos entes 

federativos no dever de prestar assistência à saúde. Eis a ementa do 

referido precedente: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 

REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se 

insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária 

dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE nº 855.178 RG, rel. Min. Luiz 

Fux, DJe 16/3/2015). E, mais recentemente, confira-se: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - INEXISTÊNCIA 

DE DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS - MÉRITO - FÁRMACO NÃO 

PADRONIZADO PELO SUS - BORTEZOMIB - CÂNCER - INEFICÁCIA DE 

TRATAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - CACON'S - UNACON'S - 

COMPROVAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE - 

RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de prestar o serviço de saúde de 

forma gratuita, quando inexiste política pública específica para a 

disponibilização do tratamento médico vindicado, é de qualquer dos entes 

federativos, conjunta e solidariamente. Preliminar rejeitada. 2. O direito à 

saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas 

às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida. 3. Para os pacientes portadores de câncer, foi instituído 

tratamento gratuito e específico por meio dos Centros de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e das Unidades de Alta 

Complexidade em Saúde (UNACONs), criados pelo SUS. 4. Comprovado 

que a paciente faz seu tratamento clínico em uma UNACON, que já foi 

submetida à quiometerapia sem êxito, e que não há outra opção de 

tratamento eficaz no SUS, o fornecimento do medicamento pelo ente 

estatal é medida que se impõe. 5. Recurso provido.” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.19.124153-8/001, Relator(a): Des.(a) José 

Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 23/01/0020, publicação da súmula em 24/01/2020). Sendo assim, no 

caso em tela, o(s) Requerido(s) são responsáveis pela manutenção da 

vida, saúde e dignidade da parte Requerente devendo propiciar tais 

direitos mediante o custeio/fornecimento do medicamento pleiteado, 

conforme laudo médico acostado na inicial. Diante do exposto, concedo a 

tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) 

Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento 

Sunitinibe 50mg, observando o princípio ativo e sem preferência por 

marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte 

Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a 

necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer 

enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia 

de alto custo, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da 

Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 15 

(quinze) dias para cumprimento. Determino, desde pronto, que, quando da 

necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora 

deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente. 

Sem prejuízo, considerando o objeto da ação, importa acentuar, no que 

tange à efetivação do direito à saúde, há competência comum de todos os 

entes da federação, existindo previsão expressa no art. 23, II, da CR/1988 

quanto à responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios. 

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as 

vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o 

cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital. Decorrido o prazo sem cumprimento, 

constatada a necessidade de aquisição de medicamento não 

disponibilizado pelo SUS em favor da paciente, ora demandante e, aliado 

ao custo do medicamento e logística na entrega do mesmo à Secretaria de 

Estado de Saúde, determino que a aquisição da medicação pleiteada se dê 

pela Empresa Unimed Cuiabá – Distribuidora de Medicamentos. Fica(m) 

a(s) parte(s) Requerida(s) intimada(s) para realizar(em) o depósito 

voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias do valor equivalente para um 

trimestre de tratamento, na proporção para cada parte Requerida, em 

conta à disposição do Juízo. Caso não ocorra, procedo ao bloqueio 

judicial, na proporção para cada parte Requerida, e autorizo o 

levantamento dos valores depositados em juízo, em alvará a ser expedido 

em favor da empresa em quantidade suficiente ao tratamento pelo período 

de 03 (três) meses. Aguarde-se a prestação de contas e expedição do 

competente alvará judicial, cujos atos serão cumpridos pelo Gabinete, 

devendo a parte Autora ser intimada somente após a realização destas 

fases para que, provida de documentação pessoal, receita médica, 

decisão judicial e nota fiscal comprovando a entrega do produto se dirija à 

Secretaria de Estado de Saúde. Anoto que somente será objeto de 

aquisição o medicamento com prazo de validade superior a 18 (dezoito) 

meses. O medicamento será encaminhado à Secretaria de Estado de 

Saúde, à qual caberá, por meio da Superintendência de Assistência 

Farmacêutica – SAF – Luci Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, 

localizada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros nº 3366, bairro 

Carumbé, juntamente com a Coordenadoria da Farmácia de Atendimento 
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ao Componente Especializado – COFACE, localizado na Rua Tenente 

Thogo da Silva Pereira nº 63, Centro Sul, Complexo CERMAC, 

disponibilizara a entrega da medicação. Em caso de medicamento cuja a 

utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que sua aplicação 

seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o Sistema Único 

de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de autorização, dispensada 

a expedição de mandado. Ressalto que o demandante 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. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009725-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

LUZIA APARECIDA CARLOS OAB - 892.234.031-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Defiro a realização de bloqueio via sistema Bacen Jud para 

garantir o pagamento da prestação de serviço de atendimento domiciliar na 

modalidade home care de até 02 (dois) meses subsequentes ao último 

pagamento realizado por este Juízo. Fica a parte Requerida intimada a 

fazer o depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias em conta à 

disposição do Juízo. Sem o pagamento voluntário, converto os valores 

constritos por meio do sistema Bacen Jud em penhora e procedo à 

transferência para conta vinculada ao juízo. Porém, deve o terceiro 

interessado prestar contas dos serviços de atendimento domiciliar, com 

identificação pormenorizada dos serviços realizados, individualizando 

seus custos (atendimento profissional humano, equipamentos 

hospitalares, medicamento, material, entre outras despesas), em planilha 

objetiva. Deve atentar-se que toda e qualquer despesa deverá conter 

notas fiscais em nome do paciente, em ordem cronológica, de todos os 

produtos e serviços a serem pagos com os recursos do Estado, bem 

como nos casos excepcionais, em que for necessária a utilização de 

recibo, é obrigatório o nome completo, CPF, endereço da pessoa que emitir 

e a descrição do produto /serviço. E ainda, o atendimento profissional – 

médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo, 

deverão ser discriminados o valor individual de cada atendimento ou se 

contrato fixo o seu custo mensal, comprovando a sua realização. 

Sobrevindo os valores e cumprido o determinado, expedir-se-á o 

competente alvará ao credor ora estabelecimento prestador do serviço de 

atendimento domiciliar – home care. Lado outro, trata-se de fornecimento 

de atendimento de home care, de forma permanente, contínua, ininterrupta, 

por prazo indeterminado, cuja internação domiciliar decorre de ordem 

judicial sem a avaliação do médico regulador no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS, sem êxito na realização de auditoria a ser realizada pela 

Secretaria de Estado de Saúde, razão pela qual entendo imprescindível a 

realização de nova avaliação do paciente para apurar a atual prestação 

de serviço de assistência home care e, em caso de indicação técnica para 

a manutenção da internação domiciliar (home care), qual o nível de 

assistência e cuidado indicados para situação específica. Para tanto, e 

como diligência do Juízo, autorizo empresa diversa da atual prestadora de 

serviço de home care a avaliação da indicação de internação domiciliar 

(home care), que deverá ser realizada na residência da parte Autora, 

tendo em vista seu estado de saúde e por estar em situação de home 

care. Descreva, caso haja, outros aspectos que julgar relevantes. 

Intimem-se todas as empresas de home care que estão fornecendo o 

atendimento domiciliar nas demandas judiciais que tramitam neste Juízo 

(K.I. Caetano de Moura; Domiciliar Saúde; C. de Souza; Daily Care; MR 

Trans; Vita Home; Home Care Sinop; GW Saúde; Pronto Clínica Sociedade 

de Profissionais da Saúde; Help Home Care; Help Vida; Carmed Care 

Resgate Ltda; A.P.I. Serviços de Atenção à Saúde Ltda) para 

conhecimento e manifestem interesse, caso haja – solicitando neste Juízo 

a listagem dos processos em questão. A presente decisão servirá de 

autorização, dispensada a expedição de mandado. Sem prejuízo, faculto 

manifestação à atual prestadora de serviço, para que revendo o custo 

mensal, apresente novo custo e proposta de valores do atendimento de 

home care discutido nestes autos, ressaltando que a deliberação dar-se-á 

oportunamente. À Secretaria para as providências necessárias. .

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005350-67.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO AMORIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

TRANSMED-REMOCAO DE PACIENTES LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLÍCO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos, Defiro a realização de bloqueio via sistema Bacen Jud para 

garantir o pagamento da prestação de serviço de atendimento domiciliar na 

modalidade home care de até 02 (dois) meses subsequentes ao último 

pagamento realizado por este Juízo. Fica a parte Requerida intimada a 

fazer o depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias em conta à 

disposição do Juízo. Sem o pagamento voluntário, converto os valores 

constritos por meio do sistema Bacen Jud em penhora e procedo à 

transferência para conta vinculada ao juízo. Porém, deve o terceiro 

interessado prestar contas dos serviços de atendimento domiciliar, com 

identificação pormenorizada dos serviços realizados, individualizando 

seus custos (atendimento profissional humano, equipamentos 

hospitalares, medicamento, material, entre outras despesas), em planilha 

objetiva. Deve atentar-se que toda e qualquer despesa deverá conter 

notas fiscais em nome do paciente, em ordem cronológica, de todos os 

produtos e serviços a serem pagos com os recursos do Estado, bem 

como nos casos excepcionais, em que for necessária a utilização de 

recibo, é obrigatório o nome completo, CPF, endereço da pessoa que emitir 

e a descrição do produto /serviço. E ainda, o atendimento profissional – 

médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo, 

deverão ser discriminados o valor individual de cada atendimento ou se 

contrato fixo o seu custo mensal, comprovando a sua realização. 

Sobrevindo os valores e cumprido o determinado, expedir-se-á o 

competente alvará ao credor ora estabelecimento prestador do serviço de 

atendimento domiciliar – home care. Lado outro, trata-se de fornecimento 

de atendimento de home care, de forma permanente, contínua, ininterrupta, 

por prazo indeterminado, cuja internação domiciliar decorre de ordem 

judicial sem a avaliação do médico regulador no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS, sem êxito na realização de auditoria a ser realizada pela 

Secretaria de Estado de Saúde, razão pela qual entendo imprescindível a 

realização de nova avaliação do paciente para apurar a atual prestação 

de serviço de assistência home care e, em caso de indicação técnica para 

a manutenção da internação domiciliar (home care), qual o nível de 

assistência e cuidado indicados para situação específica. Para tanto, e 

como diligência do Juízo, autorizo empresa diversa da atual prestadora de 

serviço de home care a avaliação da indicação de internação domiciliar 

(home care), que deverá ser realizada na residência da parte Autora, 

tendo em vista seu estado de saúde e por estar em situação de home 
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care. Descreva, caso haja, outros aspectos que julgar relevantes. 

Intimem-se todas as empresas de home care que estão fornecendo o 

atendimento domiciliar nas demandas judiciais que tramitam neste Juízo 

(K.I. Caetano de Moura; Domiciliar Saúde; C. de Souza; Daily Care; MR 

Trans; Vita Home; Home Care Sinop; GW Saúde; Pronto Clínica Sociedade 

de Profissionais da Saúde; Help Home Care; Help Vida; Carmed Care 

Resgate Ltda; A.P.I. Serviços de Atenção à Saúde Ltda) para 

conhecimento e manifestem interesse, caso haja – solicitando neste Juízo 

a listagem dos processos em questão. A presente decisão servirá de 

autorização, dispensada a expedição de mandado. Sem prejuízo, faculto 

manifestação à atual prestadora de serviço, para que revendo o custo 

mensal, apresente novo custo e proposta de valores do atendimento de 

home care discutido nestes autos, ressaltando que a deliberação dar-se-á 

oportunamente. À Secretaria para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001807-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

PRONTO-CLINICA SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE - EPP 

(TERCEIRO INTERESSADO)

LYGIA MARCIA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT0019649A-O 

(ADVOGADO(A))

Nelson Alexandre Moreira Nunes OAB - MT16206-O (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, Defiro a realização de bloqueio via sistema Bacen Jud para 

garantir o pagamento da prestação de serviço de atendimento domiciliar na 

modalidade home care de até 02 (dois) meses subsequentes ao último 

pagamento realizado por este Juízo. Fica a parte Requerida intimada a 

fazer o depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias em conta à 

disposição do Juízo. Sem o pagamento voluntário, converto os valores 

constritos por meio do sistema Bacen Jud em penhora e procedo à 

transferência para conta vinculada ao juízo. Porém, deve o terceiro 

interessado prestar contas dos serviços de atendimento domiciliar, com 

identificação pormenorizada dos serviços realizados, individualizando 

seus custos (atendimento profissional humano, equipamentos 

hospitalares, medicamento, material, entre outras despesas), em planilha 

objetiva. Deve atentar-se que toda e qualquer despesa deverá conter 

notas fiscais em nome do paciente, em ordem cronológica, de todos os 

produtos e serviços a serem pagos com os recursos do Estado, bem 

como nos casos excepcionais, em que for necessária a utilização de 

recibo, é obrigatório o nome completo, CPF, endereço da pessoa que emitir 

e a descrição do produto /serviço. E ainda, o atendimento profissional – 

médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo, 

deverão ser discriminados o valor individual de cada atendimento ou se 

contrato fixo o seu custo mensal, comprovando a sua realização. 

Sobrevindo os valores e cumprido o determinado, expedir-se-á o 

competente alvará ao credor ora estabelecimento prestador do serviço de 

atendimento domiciliar – home care. Lado outro, trata-se de fornecimento 

de atendimento de home care, de forma permanente, contínua, ininterrupta, 

por prazo indeterminado, cuja internação domiciliar decorre de ordem 

judicial sem a avaliação do médico regulador no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS, sem êxito na realização de auditoria a ser realizada pela 

Secretaria de Estado de Saúde, razão pela qual entendo imprescindível a 

realização de nova avaliação do paciente para apurar a atual prestação 

de serviço de assistência home care e, em caso de indicação técnica para 

a manutenção da internação domiciliar (home care), qual o nível de 

assistência e cuidado indicados para situação específica. Para tanto, e 

como diligência do Juízo, autorizo empresa diversa da atual prestadora de 

serviço de home care a avaliação da indicação de internação domiciliar 

(home care), que deverá ser realizada na residência da parte Autora, 

tendo em vista seu estado de saúde e por estar em situação de home 

care. Descreva, caso haja, outros aspectos que julgar relevantes. 

Intimem-se todas as empresas de home care que estão fornecendo o 

atendimento domiciliar nas demandas judiciais que tramitam neste Juízo 

(K.I. Caetano de Moura; Domiciliar Saúde; C. de Souza; Daily Care; MR 

Trans; Vita Home; Home Care Sinop; GW Saúde; Pronto Clínica Sociedade 

de Profissionais da Saúde; Help Home Care; Help Vida; Carmed Care 

Resgate Ltda; A.P.I. Serviços de Atenção à Saúde Ltda) para 

conhecimento e manifestem interesse, caso haja – solicitando neste Juízo 

a listagem dos processos em questão. A presente decisão servirá de 

autorização, dispensada a expedição de mandado. Sem prejuízo, faculto 

manifestação à atual prestadora de serviço, para que revendo o custo 

mensal, apresente novo custo e proposta de valores do atendimento de 

home care discutido nestes autos, ressaltando que a deliberação dar-se-á 

oportunamente. À Secretaria para as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001490-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORACY MARAFON PASQUALOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

CARMED CARE RESGATE LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

BARBARA DAMO OAB - MT24452/O-O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA OAB - MT16137-O (ADVOGADO(A))

QUALYCARE SERVICOS DE SAUDE E ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos, Defiro a realização de bloqueio via sistema Bacen Jud para 

garantir o pagamento da prestação de serviço de atendimento domiciliar na 

modalidade home care de até 02 (dois) meses subsequentes ao último 

pagamento realizado por este Juízo. Fica a parte Requerida intimada a 

fazer o depósito voluntário no prazo de até 05 (cinco) dias em conta à 

disposição do Juízo. Sem o pagamento voluntário, converto os valores 

constritos por meio do sistema Bacen Jud em penhora e procedo à 

transferência para conta vinculada ao juízo. Porém, deve o terceiro 

interessado prestar contas dos serviços de atendimento domiciliar, com 

identificação pormenorizada dos serviços realizados, individualizando 

seus custos (atendimento profissional humano, equipamentos 

hospitalares, medicamento, material, entre outras despesas), em planilha 

objetiva. Deve atentar-se que toda e qualquer despesa deverá conter 

notas fiscais em nome do paciente, em ordem cronológica, de todos os 

produtos e serviços a serem pagos com os recursos do Estado, bem 

como nos casos excepcionais, em que for necessária a utilização de 

recibo, é obrigatório o nome completo, CPF, endereço da pessoa que emitir 

e a descrição do produto /serviço. E ainda, o atendimento profissional – 

médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapia, fonoaudiologia, psicólogo, 

deverão ser discriminados o valor individual de cada atendimento ou se 

contrato fixo o seu custo mensal, comprovando a sua realização. 

Sobrevindo os valores e cumprido o determinado, expedir-se-á o 

competente alvará ao credor ora estabelecimento prestador do serviço de 

atendimento domiciliar – home care. Lado outro, trata-se de fornecimento 

de atendimento de home care, de forma permanente, contínua, ininterrupta, 

por prazo indeterminado, cuja internação domiciliar decorre de ordem 

judicial sem a avaliação do médico regulador no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS, sem êxito na realização de auditoria a ser realizada pela 

Secretaria de Estado de Saúde, razão pela qual entendo imprescindível a 

realização de nova avaliação do paciente para apurar a atual prestação 

de serviço de assistência home care e, em caso de indicação técnica para 

a manutenção da internação domiciliar (home care), qual o nível de 

assistência e cuidado indicados para situação específica. Para tanto, e 

como diligência do Juízo, autorizo empresa diversa da atual prestadora de 

serviço de home care a avaliação da indicação de internação domiciliar 

(home care), que deverá ser realizada na residência da parte Autora, 

tendo em vista seu estado de saúde e por estar em situação de home 

care. Descreva, caso haja, outros aspectos que julgar relevantes. 

Intimem-se todas as empresas de home care que estão fornecendo o 

atendimento domiciliar nas demandas judiciais que tramitam neste Juízo 
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(K.I. Caetano de Moura; Domiciliar Saúde; C. de Souza; Daily Care; MR 

Trans; Vita Home; Home Care Sinop; GW Saúde; Pronto Clínica Sociedade 

de Profissionais da Saúde; Help Home Care; Help Vida; Carmed Care 

Resgate Ltda; A.P.I. Serviços de Atenção à Saúde Ltda) para 

conhecimento e manifestem interesse, caso haja – solicitando neste Juízo 

a listagem dos processos em questão. A presente decisão servirá de 

autorização, dispensada a expedição de mandado. Sem prejuízo, faculto 

manifestação à atual prestadora de serviço, para que revendo o custo 

mensal, apresente novo custo e proposta de valores do atendimento de 

home care discutido nestes autos, ressaltando que a deliberação dar-se-á 

oportunamente. À Secretaria para as providências necessárias. .

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1042818-77.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON LORENZON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO FERNANDES VARJAO OAB - MT26504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

ALINE CRISTINA BRAGHINI OAB - SP310649 (ADVOGADO(A))

PEDRO GOMES MIRANDA E MOREIRA OAB - SP275216 (ADVOGADO(A))

CM HOSPITALAR S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

CLINICA DE TRATAMENTO E PESQUISA EM HEMATOLOGIA LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1042818-77.2019.8.11.0041. AUTOR(A): ADEMILSON LORENZON REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Tratam-se os autos acerca de ação 

de obrigação de entregar coisa certa em favor de Ademilson Lorenzon 

visando o fornecimento dos medicamentos Revlimid 50mg e Dalinvi 

16mg/kg diante do diagnóstico de mieloma múltiplo em fase de metástase 

avançada. Em ID. 29341740 foi requerido pela parte autora a devolução 

dos autos sob alegação de que a presente demanda não se trata de 

prestação continuada. Entretanto, não observei nos autos prescrição 

médica que estabeleça data para término do tratamento. Assim, com intuito 

de não causar prejuízos a parte autora em realizar eventual devolução 

dos autos de forma incerta, determino a intimação da mesma para que 

informe nos autos se o tratamento feito pelo paciente será por tempo 

determinado ou poderá se estender, caso necessário, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008456-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ERI DE MEDEIROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008456-35.2020.8.11.0002. AUTOR: GERALDO ERI DE MEDEIROS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE 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 os benefícios 

da justiça gratuita. Anote-se. Considerando o teor da Portaria nº 

1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de auxiliar os 

Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das 

questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi encaminhado ao 

referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço. Versam os autos sobre a necessidade da 

realização de procedimento de angioplastia com implante de 02 (dois) 

stents farmacológicos, ante a necessidade de salvar a vida da parte 

Requerente. Relatados, decido. A concessão da tutela liminar, no 

ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a 

probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de 

risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão 

(art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, o 

parecer apresentado pelo NAT, aponta que: “1. Quanto à doença alegada: 

Existe relatório emitido por cardiologista clínico e cópia de exame 

complementar demonstrando que o paciente apresenta o agravo alegado. 

2. Quanto ao pleito: A angioplastia coronária com implante de “stent” é uma 

das alternativas possíveis para o tratamento da insuficiência coronariana 

ou até tratamento clínico. O tratamento é determinado individualmente 

conforme as características da doença de cada paciente e por médico 

especialista que acompanha o caso, podendo ser clínico, intervencionista 

através da colocação dos stents ou cirúrgico (revascularização 

miocárdica). 3. Quanto à cobertura do procedimento pelo SUS: a cirurgia 

de revascularização miocárdica e a angioplastia coronariana com 

colocação de stents não farmacológicos já são de longa data 

disponibilizados pela rede SUS. Entretanto, apenas recentemente foi 

autorizado pelo Ministério da Saúde o fornecimento de stent farmacológico 

para pacientes diabéticos e pacientes com lesões em vasos finos, de 

acordo com portaria n° 29 de 27/08/2014, da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, publicada no 

Diário Oficial da União de 28/08/2014; 4. O procedimento necessita ser 

devidamente regulado para que possa ser agendado, sendo de alta 

complexidade sob a responsabilidade do Gestor Estadual de Saúde 5. 

Quanto à urgência do procedimento: Do que foi anexo aos autos, podemos 

informar que a. A doença arterial coronariana é patologia que requer 

tratamento rápido, pois atrasos podem levar a consequências como a 

morte súbita. b. O implante de stents para o tratamento da lesão coronária 

necessita ser acompanhado por parecer do Cirurgião Vascular 

contra-indicando a cirurgia que, no caso do Requerente seria o primeiro 

tratamento por tratar-se de lesão multiarterial grave. c. O caso pode ser 

urgente especialmente se o paciente estiver sintomático.” Ademais, 

constato que de fato a parte Requerente comprovou que necessita da 

realização do procedimento cardíaco, com urgência. Deste modo, 

comprovada a necessidade e urgência para que seja realizado o referido 

procedimento. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de 

urgência. Frisa-se, ainda, há regulação do procedimento e há urgência na 

realização do procedimento devido ao risco do paciente padecer em 

decorrência da piora do quadro clínico, e que em outras demandas 

semelhantes não houve a realização nos serviços públicos de saúde 

atualmente disponíveis, sendo necessária a sua realização em rede 

privada de saúde, por meio de depósito voluntário ou bloqueio judicial do 

valor necessário para custear o procedimento cardíaco. Ante o exposto, 

defiro, em parte, a tutela liminar para determinar a imediata realização do 

procedimento cardíaco, e, se necessário, de internação em leito e UTI que 

seja por intermédio de hospitais habilitados perante o SUS, sob supervisão 

de profissional da saúde da rede pública apto a proceder a avaliação na 

admissão e anterior alta hospitalar do paciente, no intuito de regular 

aplicação de verbas públicas, com elaboração de relatório 

circunstanciado. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade 

solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, 

registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de 

realização do procedimento fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade. 

Determino as empresas Intercor, Cardiocine – Cardiologia e Hemodinâmica, 

Lacic Lab. de Hemod. e Card. Interv. Do Centro-Oeste Ltda e Sonicardio & 

Vascular a apresentar o custo do procedimento necessário para o 

restabelecimento da saúde do paciente. Consigno que a empresa que 

apresentar o orçamento de menor valor deverá realizar o procedimento 

cirúrgico, observados os limites do custo apresentado em Juízo, bem 

como a tabela do plano de saúde, ficando ao seu encargo agendar e 

realizar o procedimento, devendo entrar em contato com o paciente, 

cientificando-o da data, horário e local. Facultando ao ente público, em 

exíguo prazo, a realização de perícia médica no paciente para demonstrar 

a ausência de necessidade do tratamento/procedimento solicitado ou 

ineficácia ou impossibilidade, juntando aos autos em tempo hábil. 

Apresentado o custo do procedimento cardíaco, deve a parte Requerida 

fazer o depósito judicial, sem o pagamento voluntário, procedo ao bloqueio 

judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário para o custeio 

pretendido, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de 

Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 04.441.389/0001-61), os quais, 
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sob pena deste Juízo incorrer em improbidade administrativa, será 

autorizado o levantamento em nome do prestador de serviços médicos 

mediante prestação de contas, acompanhada de toda documentação 

necessária para sua comprovação. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 

do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 

389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008429-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA EVARISTO FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT1708-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008429-52.2020.8.11.0002. AUTOR(A): CLEUSA EVARISTO FERREIRA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE 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 os benefícios 

da justiça gratuita. Anote-se. Considerando o teor da Portaria nº 

1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário deste Estado o 

Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de auxiliar os 

Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à apreciação das 

questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi encaminhado ao 

referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através do malote digital, 

sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as questões clínicas 

relativas ao caso em apreço. Versam os autos sobre a necessidade da 

realização de procedimento de angioplastia com implante de stents 

farmacológicos, ante a necessidade de salvar a vida da parte Requerente. 

Relatados, decido. A concessão da tutela liminar, no ordenamento jurídico 

brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito 

perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo em caso de delonga na sua concessão (art. 300, CPC). 

Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio Técnico, o parecer 

apresentado pelo NAT, aponta que: “1. Área médica do pleito: Cardiologia. 

2. Motivo do pleito: Ausência/Demora no fornecimento do tratamento. 3. Da 

patologia alegada: Cópia de solicitação de procedimento que atestam a 

existência do agravo alegado. 4. Da solicitação: A angioplastia coronária 

com implante de “stent” é uma das alternativas possíveis para o tratamento 

da insuficiência coronariana, podendo também ser abordada por cirurgia 

de revascularização do miocárdio (principalmente em pacientes multi 

artérias) ou até tratamento clínico. O tratamento é determinado 

individualmente conforme as características da doença de cada paciente e 

por médico especialista que acompanha o caso. 5. Quanto ao pedido: O 

pedido foi solicitado por médico que apresentou justificativas consistentes 

e nos parece pertinente. 6. Quanto ao processo de regulação junto a 

Central de Regulação Estado de Mato Grosso: O pedido foi devidamente 

regulado Junto a CRUE/SES/SUS/MT sob o numero 330661082 datado de 

12/03/2020 as 13h39m autorizado deste as 17h57m do dia 12/03/2020 

aguardando agendamento da prestadora para execução. Não há negativa 

por parte do ente público. 7. Quanto à urgência do procedimento: A 

doença arterial coronariana é patologia que requer tratamento rápido, 

podemos considerar URGENTE, pois a demora pode levar a perda de 

oportunidade de tratamento e todos os riscos relacionados a isto, inclusive 

RISCO DE MORTE.” Ademais, constato que de fato a parte Requerente 

comprovou que necessita da realização do procedimento cardíaco, com 

urgência. Deste modo, comprovada a necessidade e urgência para que 

seja realizado o referido procedimento. Estão presentes, portanto, os 

requisitos para a tutela de urgência. Frisa-se, ainda, há regulação do 

procedimento e há urgência na realização do procedimento devido ao 

risco do paciente padecer em decorrência da piora do quadro clínico, e 

que em outras demandas semelhantes não houve a realização nos 

serviços públicos de saúde atualmente disponíveis, sendo necessária a 

sua realização em rede privada de saúde, por meio de depósito voluntário 

ou bloqueio judicial do valor necessário para custear o procedimento 

cardíaco. Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela liminar para determinar 

a imediata realização do procedimento cardíaco, e, se necessário, de 

internação em leito e UTI que seja por intermédio de hospitais habilitados 

perante o SUS, sob supervisão de profissional da saúde da rede pública 

apto a proceder a avaliação na admissão e anterior alta hospitalar do 

paciente, no intuito de regular aplicação de verbas públicas, com 

elaboração de relatório circunstanciado. Sem prejuízo e tendo em vista a 

responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento 

do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da 

parte até o local de realização do procedimento fica atribuída ao Município 

de origem do paciente, por meio de transporte adequado à dimensão da 

enfermidade. Determino as empresas Intercor, Cardiocine – Cardiologia e 

Hemodinâmica, Lacic Lab. de Hemod. e Card. Interv. Do Centro-Oeste Ltda 

e Sonicardio & Vascular a apresentar o custo do procedimento necessário 

para o restabelecimento da saúde do paciente. Consigno que a empresa 

que apresentar o orçamento de menor valor deverá realizar o 

procedimento cirúrgico, observados os limites do custo apresentado em 

Juízo, bem como a tabela do plano de saúde, ficando ao seu encargo 

agendar e realizar o procedimento, devendo entrar em contato com o 

paciente, cientificando-o da data, horário e local. Facultando ao ente 

público, em exíguo prazo, a realização de perícia médica no paciente para 

demonstrar a ausência de necessidade do tratamento/procedimento 

solicitado ou ineficácia ou impossibilidade, juntando aos autos em tempo 

hábil. Apresentado o custo do procedimento cardíaco, deve a parte 

Requerida fazer o depósito judicial, sem o pagamento voluntário, procedo 

ao bloqueio judicial, via sistema Bacen Jud, do valor necessário para o 

custeio pretendido, junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - 

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (CNPJ 

04.441.389/0001-61), os quais, sob pena deste Juízo incorrer em 

improbidade administrativa, será autorizado o levantamento em nome do 

prestador de serviços médicos mediante prestação de contas, 

acompanhada de toda documentação necessária para sua comprovação. 

Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação de defesa no 

prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência 

desta implicará na revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Com a 

apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, com 

preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se vista à 

parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos 

conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as 

exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013306-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELAINE MARIA SENA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente por intermédio de 

seu Procurador para impugnar a Contestação de ID 27947123, bem como 

manifestar acerca da petição do Requerido de ID 28333386 no prazo de 

15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. NATELY 

APARECIDA SENABIO JUVENAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 588575 Nr: 14111-39.2019.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MESDC, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEVANISIO ALVES PRESENTINO 

JUNIOR - OAB:10953, LIDIANE LEMES DE CAMPOS - OAB:25569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Isento de custas e despesas processuais, na forma do artigo 141, § 2º, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Considerando a recente vigência da Portaria nº 1297 de 11 de junho de 

2019 do Ministério da Saúde, que “institui projeto piloto de acordo de 

compartilhamento de risco para incorporação de tecnologias em saúde, 

para oferecer acesso ao medicamento Spinraza (Nusinersena) para o 

tratamento da Atrofia Muscular Espinhal (AME 5q) tipos II e III no âmbito do 

Sistema Único de Saúde – SUS” e aliada a decisão proferida pelo STJ em 

25.04.2018, REsp 1.657.156, entendo por bem facultar à parte Requerente 

a emenda da petição inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a 

“comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado 

expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou 

necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento 

da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS” sob pena de prolação de 

sentença de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Após, tornem conclusos para análise do pedido de tutela de urgência.

Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005081-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005081-43.2019.8.11.0040. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO MATO GROSSO Vistos, Em 

diligências administrativas tomadas por este Juízo, foi constatado que o 

medicamento sub judice está disponível na Farmácia de Alto Custo – SES, 

motivo pelo qual determino a intimação da parte Autora para que, provida 

de documentação pessoal, receita médica e decisão judicial, se dirija à 

Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, por meio da 

Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci Emilia 

Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida Gonçalo 

Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente com a 

Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado 

– COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, 

Centro Sul, Complexo CERMAC, adotar as providências administrativas 

necessárias para disponibilizar a medicação requerida mediante o 

requerimento pessoal da parte autora. Ademais, diante 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. 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 suspensão/interrupção da utilização do insumo, ora 

deferido, a parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. À 

Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001149-55.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO BADIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANIRZE MARTINELLO BADIA OAB - 981.372.049-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001149-55.2019.8.11.0005. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SEVERINO 

BADIA REPRESENTANTE: IVANIRZE MARTINELLO BADIA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE DIAMANTINO, SECRETARIA 

DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO 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). Versam os autos sobre fornecimento do 

medicamento Xarelto 20mg ao paciente Severino Badia, diante de sequelas 

causadas por hipertensão e câncer de próstata. Os autos foram 

remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, dado 

a urgência e relevância do caso, que consignou: “Xarelto (rivaroxabana): 

A rivaroxabana é um inibidor direto altamente seletivo do fator Xa com 

biodisponibilidade oral. A ativação do fator X a fator Xa (FXa) por meio das 

vias intrínseca e extrínseca desempenha um papel central na cascata da 

coagulação sanguínea. O FXa converte diretamente a protrombina em 

trombina por meio do complexo de protrombinase e, finalmente, esta 

reação leva à formação do coágulo de fibrina e à ativação das plaquetas 

pela trombina. Não Assegurado pelo SUS.”. Pois bem. Nos termos do art. 

196 da Constituição da República (CRFB/1988), a saúde é direito de todos 

e dever do Estado, representando, assim, uma garantia constitucional para 

o indivíduo. Vale destacar que o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o 

Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela 

União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade 

solidária dos referidos entes públicos no caso posto nos presentes autos. 

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no 

campo de atuação do SUS a assistência terapêutica integral, nos termos 

do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990, devendo ser 

assegurado a pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao 

tratamento de que necessitem. Em observância ao princípio da 

universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se, nos termos 

da jurisprudência dominante, que a garantia à saúde se operacionaliza 

quando o Estado, por meio de políticas sociais e econômicas, propicia aos 

necessitados não “qualquer tratamento”, mas o tratamento mais adequado 

e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento 

(STJ, Primeira Turma, RMS nº 24197/PR, Relator Ministro LUIZ FUX, 

publicado em 24/08/2010). A necessidade do medicamento resta 

comprovada, tanto por documentos trazidos pela parte Requerente, 

quanto pelo parecer do NAT. Verifico, portanto, haver indícios, à 
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saciedade do juízo, no sentido da imprescindibilidade de que o demandante 

tenha acesso ao medicamento pleiteado na presente ação, para a 

manutenção da vida e da integridade física. Presentes, por conseguinte, o 

perigo de dano e a probabilidade do direito elencado no art. 300 do Código 

de Processo Civil. Com tais considerações, em cognição sumária, frente a 

probabilidade demonstrada, bem como o risco ao resultado útil e o perigo 

de dano, defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, 

para determinar o fornecimento do medicamento pleiteado. Concedo o 

prazo de até 05 (cinco) dias para cumprimento. Determino, desde pronto, 

que, quando da necessidade de suspensão/interrupção da utilização do 

medicamento, ora deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este 

juízo imediatamente. Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem 

lhe faça(m) as vezes para que cumpra(m) a presente decisão, ficando 

autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. Anoto que 

a medicação sub judice está disponível na Farmácia de Alto Custo – SES, 

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, caberá à parte autora, provida de documentação pessoal, receita 

médica e decisão judicial, dirigir-se 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. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Requerida 

para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 

do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e presunção 

de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 

389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a 

adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do CPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte 

Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, 

se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, 

conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou 

julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, CPC). 

Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça plantonista 

(Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como mandado, se 

necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa caso haja 

suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1040196-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR PAULA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. Processo 

n.° 1040196-25.2019.8.11.0041 Autor: ADEMAR PAULA DA SILVA Réu: 

ESTADO DE MATO GROSSO AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE 

URGÊNCIA) Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência. ADEMAR PAULA DA SILVA representado pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM 

PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA) em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, objetivando tratamento da patologia com o fármaco 

NINTEDANIBE 150 MG, em caráter de urgência, pois, segundo ele (o 

médico do autor), trata-se de medicamento que possui eficácia 

comprovada cientificamente (conforme estudos anexos), vez que é 

portador de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPPI), doença localmente 

agressiva, rara e de prognóstico ruim, podendo resultar em óbito precoce 

na metade dos casos, mesmo quando se inicia tratamento sistêmico. No ID 

23905629 foi anexado parecer apresentado pelo NAT O pedido DE 

TUTELA DE URGÊNCIA foi deferido, para DETERMINAR ao requerido que 

assegure ao autor Ademar Paula da Silva, no prazo de 15 (quinze) dias, o 

fornecimento do medicamento NINTEDANIBE 150mg de forma contínua e na 

quantidade mensal prescrita pelos médicos competentes (Relatórios 

Médicos e Receitas Médicas), sob pena de multa. A decisão foi cumprida, 

conforme ID 29163872. O Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, 

devidamente citado, apresentou Defesa ID 24474736 e o Autor apresentou 

Impugnação ID 26663831. Eis o relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou 

quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão 

meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque 

a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do 

Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a orientação 

jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de 

saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi 

constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), todos os 

entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam 

a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é 

inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse 

mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada, autorizando o levantamento de valores pelo Estado de 

Mato Grosso, mencionando que pela representante do Autor foi informado 

o falecimento do autor ID 29163872. Considerando que a parte Ré custeou 

a medicação pleiteada seja por depósito voluntário ou bloqueio judicial. 

Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser 

obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por 

respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à 

coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários 
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advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). Desde já, verificado haver então valores depositados em 

conta judicial vinculado ao presente feito, autorizo a expedição do 

necessário alvará de levantamento do remanescente informado em favor 

do Fundo Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os 

dados bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e 

Titularidade), para tanto, intime-se a parte Demandada Estado de Mato 

Grosso para requerimentos de praxe à espécie. A presente sentença não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. 

Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos 

honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas 

pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte 

sucumbente. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Transitada em julgado, 

cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do MM. Juiz de 

Direito da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, 

Dr. José Luiz Leite Lindote. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - assinado 

eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. José 

Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000374-35.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO APARECIDO CIRILLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JUARA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000374-35.2018.8.11.0018. REQUERENTE: JOAO APARECIDO CIRILLO 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JUARA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

JOAO APARECIDO CIRILLO ajuizou a presente ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso e do 

MUNICÍPIO DE JUARA, objetivando a realização de ENCAMINHAMENTO 

PARA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA DE CABEÇA 

E PESCOÇO, em vista do NÓDULO NA FACE, além de consultas e exames, 

tratamentos cirúrgicos e com medicação necessária. A tutela de urgência 

foi deferida (ID 13599763) para compelir o Estado de Mato Grosso, a 

efetuar o TFD consistente em: ENCAMINHAMENTO PARA CONSULTA COM 

MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO, em vista 

do NÓDULO NA FACE, além de consultas e exames, tratamentos 

cirúrgicos e com medicação necessária (cf. prescrição médica ulterior). 

Em sua contestação a parte Ré, ESTADO DE MATO GROSSO, suscitou 

preliminar de falta de interesse processual e no mérito impossibilidade de 

descumprimento da Lei Orçamentária, observância ao Princípio da 

Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, pela inaplicabilidade da 

multa-diária. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Por fim, pugnou 

pela improcedência da ação. Por seu turno a parte Ré, MUNICÍPIO, ofertou 

contestação aduziu pela observância ao Princípio da Reserva do Possível 

e tratar-se de caso de alta complexidade de responsabilidade exclusiva do 

Estado de Mato Grosso. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. 

Houve réplica. Em ID 13599763, foi determinado o cumprimento da tutela de 

urgência para realização do encaminhamento a consulta requerida. Em ID 

13733040, o Município de Juara informou que foi agendado a consulta 

para o dia 22/06/2018 junto ao Hospital do Câncer em Cuiabá, porém não 

há informação da realização da consulta, contudo, pelo lapso temporal, 

desde a decisão liminar, bem como, o agendamento informado até o 

presente momento, subtende-se que houve a realização da consulta. Eis o 

relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões 

prejudiciais, passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao 

julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação 

probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o 

mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a 

disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição 

Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, 

entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 

60, § 4º, I, da CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população 

de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto 

Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da 

saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos 

artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o 

Sistema Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado 

no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, 

Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que 

entendeu: “Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária 

dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a 

urgência nele delineada foram suficientes para a convicção “inaudita 

altera parte”, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à 

vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais 

disponíveis da Ré. DISPOSITIVO Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação 

alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me 

declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno 

definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem 

executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo 

exaurimento da prestação visada. Considerando a ausência de resistência 

da parte Ré e o caráter imediato na realização da cirurgia em hospital da 

rede pública. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, 

ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por 

respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à 

coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 12 de março de 2020. JOSÉ LUIZ LEITE 

LINDOTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015274-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BARBOSA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo n.° 

1015274-37.2019.8.11.0002. Autor: LUCAS BARBOSA COSTA 

(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) Réu: ESTADO 

DE MATO GROSSO Réu: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA 

Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória para cumprimento de 

obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência. LUCAS 

BARBOSA COSTA representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO ajuizou a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, objetivando o uso do 

medicamento FUMARATO DE DIMETILA – 240 MG de forma contínua, tendo 

em vista o diagnóstico de ESCLEROSE MÚLTIPLA (CID G35) patologia 

autoimune que compromete o funcionamento do Sistema Nervoso Central. 

No ID 25654325 foi anexado parecer apresentado pelo NAT, que 
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asseverou: “Paciente portador de Esclerose Múltipla (CID: G 35) patologia 

autoimune que compromete o funcionamento do Sistema Nervoso Central, 

receituário médico, fl 23, solicita a medicação Fumarato de Dimetila. 

Registro na ANVISA: Sim. Quanto a Receita médica: Consta Quanto ao 

fármaco: Fumarato de Dimetila é indicado no tratamento da esclerose 

múltipla recorrente-remitente. Assegurado pelo SUS por meio do 

Componente ESPECIALIZADO da Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo 

responsabilidade Estadual a gestão (aquisição e distribuição).” A tutela de 

urgência foi deferida parcialmente determinando a entrega pelo(s) 

Requerido(s), com a urgência que o caso requer, do medicamento 

“fumarato de dimetila – 240mg”, observando o princípio ativo e sem 

preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como 

submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do 

trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o 

que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar 

diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado nº 02 da III 

Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o 

prazo de até 15 dias para cumprimento. A parte Ré ESTADO DE MATO 

GROSO, devidamente citado, apresentou contestação ID 26128665, e a 

parte Ré MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT apresentou Defesa ID 

27368561. A decisão liminar foi cumprida, conforme ID 27754941. A parte 

Autora apresentou Impugnação em face das defesas, ID 28133349. Eis o 

relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões 

prejudiciais, passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao 

julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação 

probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o 

mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a 

disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição 

Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, 

entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 

60, § 4º, I, da CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população 

de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto 

Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da 

saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos 

artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o 

Sistema Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado 

no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, 

Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que 

entendeu: “Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária 

dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais 

(Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, 

em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito 

público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. - assinado eletronicamente Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-96.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA CINTRA BERNARDINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo n.° 

1000740-96.2016.8.11.0001 Autor: MARÍLIA CINTRA BERNARDINO Réu: 

ESTADO DE MATO GROSSO Réu: CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(COMPEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA) Vistos, Cuida-se de 

ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido expresso de tutela de urgência. MARÍLIA CINTRA 

BERNARDINO representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO ajuizou a presente AÇÃO COMINATÓRIA PARA 

CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA 

ESPECÍFICA DE URGÊNCIA) em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, objetivando o uso do medicamento 

DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA (FOSTAIR DPI) e BAMIFILINA, de 

uso contínuo, sob pena de evolução com complicações respiratórias que 

podem colocar sua vida em risco, tendo em vista o diagnóstico de 

DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA, doença que se encontra 

em estágio avançado e grave, de modo que evoluiu com distúrbio 

ventilatório obstrutivo acentuado com redução da capacidade vital. No ID 

1642892 foi anexado parecer apresentado pelo NAT, que asseverou os 

fármacos não são contemplados pelas portarias do SUS, e informou o 

seguinte “Para essa paciente em caráter particular, as medicações ora 

disponíveis no SUS não conseguirão controlar de forma eficaz sua 

patologia e a idade da requerente implica um elevado risco de óbito nas 

agudinações da doença. Esta medicação não possui similar com os 

medicamentos fornecidos pelo SUS e seu uso associado ao Dipropionato 

de Beclometasona potencializa o efeito terapêutico.” A tutela de urgência 

foi deferida parcialmente determinando ao Estado de Mato Grosso e 

Município de Cuiabá que forneça os medicamentos Cloridrato de Bamifilina 

600mg e Dipropionato de Beclometasona + Fumarato de Formoterol 

100mcg/6mcg nos termos da receita médica acostada, à parte autora 

Marília Cintra Bernardino, CNS nº 20718334668 0001 1 e CPF n.º 

918.330.861-04, pelo período de 04 (quatro) meses, no prazo máximo de 

10 (dez) dias. A parte Ré ESTADO DE MATO GROSO, devidamente citado, 

apresentou contestação ID 1937865, e a parte Ré MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ/MT apresentou Defesa ID 3303196. A decisão liminar foi cumprida 

– ID 4297090, tendo sido efetuado bloqueio judicial ID 2999812 para ser 

pago em favor da Farmácia UNIMED, sendo mencionado que a paciente 

autora veio a óbito. Eis o relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou 

quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão 

meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque 

a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do 

Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a orientação 

jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de 

saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi 

constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), todos os 

entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam 

a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é 

inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse 

mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 
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Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada, consignando por fim que a paciente autora veio à óbito 

ID 26474550. Sem condenação em honorários advocatícios e em custas 

processuais, em primeiro grau, por se tratar de matéria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública (Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 

2019). Havendo recurso das partes, remetam-se os autos à Turma 

Recursal Fazendária, em atendimento ao disposto no Art. 1.010, §3º, do 

CPC. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação do MM. 

Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza 

Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - 

assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010435-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCOS DE FREITAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FREITAS RIBEIRO OAB - 284.315.101-53 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010435-80.2018.8.11.0041. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: SANDRO 

MARCOS DE FREITAS CURADOR: SEBASTIANA FREITAS RIBEIRO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Vistos, SANDRO 

MARCOS DE FREITAS representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a presente ação em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A., objetivando que a Requerida ENERGISA se abstenha de 

cortar sua energia elétrica, em razão da necessidade dos aparelhos para 

a garantia do direito à saúde e que seja responsabilidade exclusiva do 

Requerido ESTADO o pagamento das despesas com energia elétrica, que 

com a instalação de home care, o seu consumo de energia elétrica 

aumentou de forma significativa. A tutela de urgência foi indeferida pelo 

juiz que presidia o feito. O Estado de Mato Grosso não apresentou 

contestação, conforme atestou a certidão ID 18127294, bem como também 

a Energisa não se manifestou. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras 

questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória. Procedo, 

desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não 

demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de 

Processo Civil. O Governo Federal instituiu a Tarifa Social de Energia 

Elétrica – TSEE que é “caracterizada por descontos incidentes sobre a 

tarifa aplicável à classe residencial das distribuidoras de energia elétrica” 

(art. 1º da Lei nº 12.212/2010). O art. 1º da Portaria Interministerial nº 630 

de 08 de novembro de 2011 diz: “Art. 1º Será beneficiada com a Tarifa 

Social de Energia Elétrica - TSEE a unidade consumidora habitada por 

família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal - CadÚnico, com renda mensal de até três salários mínimos, que 

tenha entre seus membros portador de doença ou com deficiência (física, 

motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, 

procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de 

aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, 

demandem consumo de energia elétrica”. O auxílio às famílias que têm 

parente com deficiência ou doença cujo tratamento necessita de 

equipamentos ou instrumentos que demandem consumo de energia 

elétrica é realizado pelo benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica 

-TSEE. Conforme Nota Técnica da Coordenação Geral de Atenção 

Domiciliar do Ministério da Saúde, há requisitos e um fluxograma a ser 

seguido para a inclusão de usuários neste benefício. O primeiro passo 

administrativo é que: “o usuário ou família devem solicitar relatório ou 

atestado médico em qualquer estabelecimento de saúde público ou privado 

(neste último caso, deve haver homologação do documento junto à 

Secretaria Municipal ou Distrital de Saúde).” A situação noticiada pela 

parte Autora parece adequar-se ao benefício. No entanto, não há 

comprovação nos autos de que a parte Autora requereu, ou foi negada a 

sua inclusão no programa. Verifica-se que o Poder Judiciário não deve 

interferir nas atividades e procedimentos administrativos exigidos pelo 

Poder Público na execução de suas políticas públicas, especialmente, 

quando se requer informações básicas e necessárias ao cadastramento 

de beneficiários que, aparentemente, sequer foi realizado pela parte 

Autora. Deste modo, caracterizada a falta de interesse de agir 

superveniente, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, VI, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios e 

em custas processuais, em primeiro grau, por se tratar de matéria do 

Juizado Especial da Fazenda Pública (Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de 

julho de 2019). Havendo recurso das partes, remetam-se os autos à 

Turma Recursal Fazendária, em atendimento ao disposto no Art. 1.010, 

§3º, do CPC. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação do MM. 

Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza 

Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE - 

assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 5 de março de 2020. José Luiz 

Leite Lindote Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004373-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO POLIZELLI (AUTOR)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO OAB - MT0013563A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004373-73.2020.8.11.0002. AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, ARNALDO POLIZELLI REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência para o fornecimento de leito de Unidade de Tratamento Intensivo 

(UTI) com suporte neurológico para ARNALDO POLIZELLI. O pedido foi 

deferido (Id 29059922). A parte autora noticia o cumprimento da decisão, 

com a transferência Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá em Cuiabá/MT, em 

15/02/2020, no entanto, o paciente veio a óbito em 17/02/2020 (id 

28201610). Eis o relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer 

outras questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória. 

Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria 

não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de 

Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a orientação 

jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de 

saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi 

constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), todos os 

entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam 

a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é 

inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse 

mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente”. Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera pars”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais 

(Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, 

em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito 

público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 20 de fevereiro de 

2020. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada 

da Fazenda Publica de Várzea Grande-MT, Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, 

para apreciação e posterior homologação. Ericléa Aparecida de Souza 

Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1014636-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014636-04.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Em ID’s 28606671, sobreveio 

informação que, não obstante a liminar tenha sido deferida a paciente 

ANTONIA APARECIDA DOS SANTOS faleceu, é certo que o pedido autoral 

perdera seu objeto. Deste modo, caracterizada a falta de interesse de agir 

superveniente, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, VI, do CPC. Sem despesas ou honorários, diante da 

gratuidade da justiça anteriormente deferida. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de fevereiro de 2020 Submeto os autos ao M.M. 

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica de Várzea 

Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida 

de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002856-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDINA MARIA DE DEUS DA IGREJA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE MAZO FAVERO OAB - MT10262-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

LEONICE APARECIDA DA IGREJA OAB - 024.151.041-40 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002856-33.2020.8.11.0002. AUTOR(A): OSVALDINA MARIA DE DEUS DA 

IGREJA REU: MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Em ID 28733015, sobreveio informação de que a parte 

interessada ao ser transferida para a Cidade de Cuiabá ainda no trajeto no 

dia 01/02/2020, veio a óbito. Tendo em conta que nas ações em que se 

discutem direitos ou obrigações personalíssimas, a eventual morte do 

titular do direito, impõe a extinção do processo, tendo em vista que o 

direito ou a obrigação não pode ser transmitido aos herdeiros. É o que se 

infere da presente demanda, em face de se tratar de direto à saúde, de 

caráter pessoal, e, portanto, intransmissível, a morte do autor implica na 

extinção do feito sem o julgamento do mérito. Pelo exposto, extingo o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do 

CPC. Sem custas ou honorários. Certifique-se o trânsito em julgado e, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 17 de fevereiro de 2020. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica de Várzea 

Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida 

de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001369-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MAZZUCATO DOLEYS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 269 de 352



JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001369-33.2019.8.11.0044. AUTOR(A): MARIA MAZZUCATO DOLEYS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE SAÚDE Vistos, Em ID 

24388111 foi deferida liminar. Em id 27626571, sobreveio informação da 

parte interessada que o medico que a acompanha concluiu que 

provavelmente, a enfermidade da qual ela esta acometida não é câncer, 

em razão da diminuição do tamanho do tumor. Afirma ao final que “não 

será necessário fazer a Biópsia no momento, e consequentemente ela não 

correrá risco para talvez necessitar de internamento na UTI” (sic), é certo 

que o pedido autoral perdera seu objeto. Deste modo, caracterizada a falta 

de interesse de agir superveniente, julgo extinto o feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Sem despesas ou 

honorários, diante da gratuidade da justiça anteriormente deferida. Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. 

I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 20 de fevereiro de 2020. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica 

de Várzea Grande-MT, Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa 

Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1018619-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

FLAVIA ALMEIDA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018619-11.2019.8.11.0002. AUTOR(A): FLAVIA ALMEIDA DE JESUS, 

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REU: MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória para cumprimento de 

obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência para o 

fornecimento da medicação SOMATROPINA 12ui/ml em quantidade 

suficiente para Rafaela Reck. O pedido liminar foi deferido (id 26615939 – 

pág 03/04). Em face ao não cumprimento da ordem, o parquet requereu o 

bloqueio de valores para adquisição do medicamento, vindo a desistir do 

pedido após a comunicação de cumprimento da liminar pelo Município de 

Pedra Preta (id Id 26616400 pág. 23 / 25). Eis o relato. Decido. Sem 

nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a 

análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento 

antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na 

forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já 

encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do 

direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao 

estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, 

se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da 

CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e 

Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma 

solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. 

Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde 

deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 

19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema 

Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 

855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 

793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: 

“Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera pars”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, II, do CPC. Sem custas e honorários, 

na forma do art. 18 da LACP. Havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Transitada em 

julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 20 de fevereiro de 2020. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica 

de Várzea Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa 

Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1008603-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI RIBEIRO FERNANDES (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008603-78.2019.8.11.0040. AUTOR(A): SOELI RIBEIRO FERNANDES, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Em id 28783114, sobreveio informação de que a 

parte interessada a paciente Soeli Ribeiro Fernandes está recebendo a 

medicação Xarelto 20mg requerida, é certo que o pedido autoral perdera 

seu objeto. Deste modo, caracterizada a falta de interesse de agir 

superveniente, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, VI, do CPC. Sem despesas ou honorários, diante da 

gratuidade da justiça anteriormente deferida. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 21 de fevereiro de 2020. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica de Várzea 

Grande-MT, Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida 

de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1017621-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA GONCALO DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARGARIDA MARIA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CASTRO DA SILVA OAB - MT22352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017621-43.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARGARIDA MARIA DE LIMA, 

MARIA CRISTINA GONCALO DOS SANTOS REU: ESTADO DE MATO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 270 de 352



GROSSO, CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL Vistos, Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cuida-se 

de ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido expresso de tutela de urgência para obtenção de 

transferência de Margarida Maria da Silva para Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI. O pedido de tutela de urgência foi deferido (id 26203014). 

A decisão foi cumprida, conforme id 26629488, sendo a autora removida o 

leito de UTI do HPSMC em 17.11.2019. Eis o relato. Decido. Sem nulidades 

a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da 

questão meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do 

mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 

355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a 

orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito 

fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer 

no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse 

Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), 

todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - 

receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. 

Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo 

esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera pars”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais 

(Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. 

P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 21 de fevereiro de 2020. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Publica de Várzea Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa 

Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002357-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA COSTA MAGALHAES NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMIL SANTANA DE MORAIS OAB - 594.036.751-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo n.º 

1002357-49.2020.8.11.0002 Autora: ROBERTO DA COSTA MAGALHÃES 

NETO, por seu padastro JOSEMIL SANTANA DE MORAIS (DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) Réu: ESTADO DE MATO 

GROSSO Réu: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT AÇÃO COMINATÓRIA 

PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA) Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória 

para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de que sejam 

tomadas as providências necessárias para que o Autor seja transferido 

para Hospital que disponha de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ainda 

que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem 

licitação). O pedido foi deferido antecipadamente pelo Juiz plantonista, da 

pretensão deduzida na petição inicial para o fim de determinar que os 

requeridos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, providencie a imediata 

internação do paciente em Unidade de Terapia Intensiva - UTI, em rede 

pública e, todo o tratamento necessário o paciente necessita ID 28394379. 

A decisão foi cumprida, conforme ID 28893934, e a parte autora, por meio 

da DEFENSORIA PÚBLICA/MT, requereu a extinção dos autos, em virtude 

do exaurimento da tutela. Eis o relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou 

quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão 

meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque 

a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do 

Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a orientação 

jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de 

saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi 

constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), todos os 

entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam 

a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é 

inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse 

mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais 

(Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, 

em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito 

público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 
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arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA, à apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. - assinado eletronicamente Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1021017-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Ministério Público Estadual da Comarca de Peixoto de Azevedo 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo n.º 

1021017-28.2019.8.11.0002 Autor: ELISEU BREVES PAULINO, 

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO) Réu: ESTADO DE 

MATO GROSSO AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO, COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Vistos, Cuida-se de ação de natureza 

cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso 

de tutela de urgência. O pedido pleiteado pelo Autor consistente no 

fornecimento de TRATAMENTO DE TRAUMATISMOS DE LOCALIZAÇAÃO 

ESPECIFICADA/NÃO ESPECIFICADA, em local com suporte de UTI Adulto, 

indispensaével à vida e saúde de pessoa hipossuficiente foi deferido, haja 

vista o paciente/Autor estar hospitalizado no Hospital Regional de Peixoto 

de Azevedo, com solicitação de vaga em UTI, com suporte em neurologia, 

com risco de vida e sequelas permanentes, necessitando de urgente 

procedimento atendimento e UTI para o devido tratamento, sob pena de vir 

a óbito. A decisão foi cumprida, conforme ID 28914155, onde o autor 

apresentou petição requerendo inclusive o julgamento antecipado da lide. 

Eis o relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões 

prejudiciais, passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao 

julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação 

probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o 

mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a 

disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição 

Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, 

entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 

60, § 4º, I, da CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população 

de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto 

Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da 

saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos 

artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o 

Sistema Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado 

no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, 

Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que 

entendeu: “Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária 

dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, II, do CPC. Sem custas e honorários, 

na forma do art. 18 da LACP. Havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Transitada em 

julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação do 

MM. Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. Giordana Ribeiro Cardozo JUÍZA 

LEIGA DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. - 

assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018459-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO MOREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINE ALEXANDRE CHAGAS OAB - MT25364/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT14430-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018459-83.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WALDOMIRO 

MOREIRA DA SILVA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Sem nulidades a 

sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da 

questão meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do 

mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 

355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a 

orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito 

fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer 

no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse 

Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), 

todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - 

receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. 

Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo 

esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera pars”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 
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de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais 

(Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. 

P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 21 de fevereiro de 2020. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Publica de Várzea Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa 

Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002021-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VACARO FILHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo n.° 

1002021-64.2019.8.11.0007 Autor: ANTONIO VACARO FILHO Réu: 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA Réu: ESTADO DE MATO GROSSO AÇÃO 

COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE 

“URGÊNCIA” Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência. O autor acima nominado, por seu advogado ajuizou a presente 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

TUTELA DE “URGÊNCIA” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando 

que o requerido forneça transporte aéreo ao paciente e a um 

acompanhante de Alta Floresta/MT até o município de São José do Rio 

Preto/SP (aeroporto mais próximo do município de Barretos/SP), a fim de 

dar continuidade ao tratamento de câncer. No ID 20690895 encontra-se 

anexado parecer apresentado pelo NAT. A tutela de urgência foi deferida 

ID 20820062, sendo determinado que:1) o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA 

proceda a inclusão do autor no programa de TFD, no prazo de 10 (dez) 

dias; e 2) o ESTADO DE MATO GROSSO forneça o transporte aéreo à 

parte autora e um acompanhante, de Alta Floresta-MT para São José do 

Rio Preto - SP (ida e volta), para fim de tratamento de saúde no Hospital do 

Amor de Barretos-SP sempre que comprovada a necessidade, em meio de 

transporte aéreo, mediante prévio requerimento com tempo razoável, sob 

pena de multa de R$ 2.000,00, para cada evento de descumprimento. A 

parte Ré, (ESTADO DE MATO GROSSO), devidamente citado, apresentou 

contestação, conforme ID 20987919, e o MUNICÍPIO DE ALTA 

FLORESTA/MT apresentou sua Defesa – ID n.º 21848061. No movimento 

ID 21523291 ficou evidenciado o cumprimento da liminar estando o 

paciente inserido no TFD Estadual datado de julho de 2019. Impugnação do 

Autor ID 22698318. Manifestação do Ministério Público ID 22983591. Eis o 

relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões 

prejudiciais, passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao 

julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação 

probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o 

mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a 

disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição 

Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, 

entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 

60, § 4º, I, da CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população 

de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto 

Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da 

saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos 

artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o 

Sistema Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado 

no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, 

Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que 

entendeu: “Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária 

dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pelas partes Rés. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Considerando não ter o 

pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado (lato 

sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio público 

e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de condená-la ao 

pagamento de honorários advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, 

inciso I, da Lei 7.603/2001). Havendo recurso das partes, remetam-se os 

autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. Transitada em 

julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA, à apreciação 

do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. Giordana Ribeiro Cardozo 

Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE. - assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006359-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

MARCIANE FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006359-79.2019.8.11.0040. AUTOR(A): MARCIANE FERREIRA DA SILVA, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Em ID 28838012, sobreveio informação de que a 

parte interessada que a paciente está residindo no Estado do Paraná e 

não pretende dar andamento ao feito, é certo que o pedido autoral perdera 

seu objeto. Deste modo, caracterizada a falta de interesse de agir 

superveniente, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, VI, do CPC. Sem despesas ou honorários, diante da 
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gratuidade da justiça anteriormente deferida. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de fevereiro de 2020. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica de Várzea 

Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida 

de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002040-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SELY MACEDO MARIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo n.° 

1002040-46.2019.8.11.0015 Autor: SELY MACEDO MARIA (DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) Réu: ESTADO DE MATO 

GROSSO Réu: MUNICÍPIO DE SINOP DEBORA ADRIANA SAMUELSSON 

MENDONCA – ME AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO 

DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória para 

cumprimento de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de 

urgência. O pedido foi deferido. As partes demandadas foram 

devidamente intimidas, conforme ID 24124584, sendo apresentadas 

defesa e impugnação pelas partes. SELY MACEDO MARIA, representada 

pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a 

presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE 

DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SATISFATIVA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

SINOP, objetivando o fornecimento à requerente no prazo máximo de 05 

dias, os medicamentos OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG, 30 

COMPRIMIDOS/MÊS e VALOPRATO DE SÓDIO + ÁCIDO VALPRÓICO 

(TORVAL) 500 MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, que conforme se extrai do 

laudo médico anexo assinado pelo Dr. Francisco Specian Junior – CRM/MT 

2315 – paciente apresentou sua primeira convulsão aos 03 meses de 

idade, aos 13 anos apresentou crises convulsivas de repetição. No ID 

18506696 encontra-se anexado parecer apresentado pelo NAT. A tutela 

de urgência foi deferida em parte a liminar, DETERMINANDO ao Estado de 

Mato Grosso, por seu Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, e ao 

Município de Sinop por seu Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município, 

com o concurso da Secretaria Estadual e Municipal de Saúde ou qualquer 

outro órgão responsável, forneçam à requerente no prazo máximo de 05 

dias, os medicamentos OXALATO DE ESCITALOPRAM 20MG, 30 

COMPRIMIDOS/MÊS e VALOPRATO DE SÓDIO + ÁCIDO VALPRÓICO 

(TORVAL) 500 MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, devendo ser fornecido a 

quantidade suficiente para uso diário, por tempo indeterminado, conforme 

receituário médico acostado aos autos, sob pena de bloqueio judicial. Ante 

o descumprimento da medida liminar concedida nos autos, e considerando 

a questão do tratamento da paciente que, conforme laudo de id. 17980747, 

apresenta crises convulsivas de repetição e não pode ficar sem a 

medicação, a intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas a 

cargo do Poder Executivo se impôs, sendo determinado o bloqueio de 

valores suficientes para aquisição do medicamento pelo período de 03 

meses, correspondentes a quantia de R$755,64, nas contas do Estado de 

Mato Grosso, ressalvadas as rubricas referentes à saúde, educação e 

pagamento de pessoal. Foi determinada a intimação do prestador de 

serviços “DEBORA ADRIANA SAMUELSOSON MENDONÇA EPP”, menor 

preço, para que, observando o orçamento juntado em Id. 17980749, 

forneça, imediatamente, o medicamento prescrito no laudo do Id. 17980747 

(03 caixas do medicamento escitalopran e 06 caixas do Torval), sob pena 

de desobediência, bem como para que em até 10 dias da prestação do 

serviço junte aos autos as notas fiscais faturadas, demonstrando de 

forma analítica os valores e os medicamentos/procedimentos/serviços 

realizados/usados e informe dados bancários para transferência dos 

valores até o limite bloqueado. Pela parte Ré, MUNICÍPIO DE SINOP, 

devidamente citado, foi apresentada Contestação ID 19503840, sendo 

certificado o decurso do prazo pelo ESTADO DE MATO GROSSO que não 

apresentou sua contestação nos autos ID 26779803, embora devidamente 

citado, não havendo impugnação pelo autora. A interessada (empresa) 

DEBORA ADRIANA SAMUELSOSON MENDONÇA EPP manifestou-se nos 

autos que conforme nota fiscal anexa entregou a medicação conforme 

determinado, e que o valor total bloqueado foi de R$ 4.044,00, mas para 

atender a demanda da autora o valor de R$ 2.628,00 foi suficiente, 

solicitando a expedição do alvará de liberação com a indicação da conta 

para a efetiva transferência, ID parte Autora anexou a NOTA DE ORDEM 

DE BANCÁRIA - ID 22871189 24747031. Eis o relato. Decido. Sem 

nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a 

análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento 

antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na 

forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já 

encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do 

direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao 

estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, 

se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da 

CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e 

Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma 

solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. 

Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde 

deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 

19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema 

Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 

855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 

793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: 

“Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. Considerando que a parte Ré custeou a medicação 

pleiteada seja por depósito voluntário ou bloqueio judicial. Considerando 

não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado 

(lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio 

público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de 

condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas 

processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Considerando a 

informação que sobreveio da Empresa “DEBORA ADRIANA 

SAMUELSOSON MENDONÇA EPP” que efetuou a entrega da medicação da 

Autora, conforme determinado, e que o valor total bloqueado foi de R$ 

4.044,00, mas que para atender a demanda da autora o valor de R$ 

2.628,00 foi suficiente, e solicitou a expedição do alvará de liberação com 

a indicação da conta para a efetiva transferência, ID 24747031, o que 

defiro. Desde já, verificado haver então valores depositados em conta 

judicial vinculado ao presente feito, autorizo a expedição do necessário 

alvará de levantamento do remanescente informado em favor do Fundo 

Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados 

bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e 

Titularidade), para tanto, intime-se a parte Demandada Estado de Mato 

Grosso para requerimentos de praxe à espécie. A presente sentença não 

sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. 
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Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos 

honorários advocatícios, em se tratando de pessoas jurídicas 

pertencentes ao mesmo direito público, deixo de atribuí-los à parte 

sucumbente. Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a 

instância “ad quem” para o exame do recurso. Transitada em julgado, 

cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA, à apreciação do MM. Juiz 

de Direito da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, 

Dr. José Luiz Leite Lindote. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. - assinado 

eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na 

forma do art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. José 

Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1006555-49.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS (AUTOR(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006555-49.2019.8.11.0040. AUTOR(A): ROBERTO FERNANDES DOS 

SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de Ação Civil Pública de 

obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por 

Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra Estado de Mato 

Grosso, visando o fornecimento do medicamento “Xarelto 20mg”, ao 

argumento de que o fármaco é indispensável para o tratamento médico 

prescrito para ROBERTO FERNANDES DOS SANTOS, que fora 

diagnosticado com sequelas de acidente vascular cerebral. Em id 

24183597 (23/09/2019), consta o parecer apresentado pelo N.A.T., que 

concluiu que o medicamento prescrito tem indicação aprovada na ANVISA 

para prevenção da patologia alegada pela parte autora. Contudo, este 

fármaco não é contemplado no SUS, indicando outro fármaco 

VARFARINA, vez que não ha informações nos autos se o paciente já fez 

uso da medicação ofertada pelo SUS, e não há informação nos autos que 

justifica a prescrição de fármaco não assegurado pelo SUS. Em Id 

24202097 (23/09/2019), o juiz que presidia o feito à época, deferiu a tutela 

de urgência, determinando ao Estado que, no prazo 05 dias, que forneça 

às suas expensas, outro medicamento disponibilizado pelo SUS, 

equivalente e de eficácia comprovada ao tratamento que a autora 

necessita, de acordo com o parecer do N.A.T. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação (id 24690221). Houve réplica Em id 24144777. Os 

autos vieram de declínio de competência 17/12/2019 (id 27560776). Eis o 

relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões 

prejudiciais, passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao 

julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação 

probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o 

mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a 

disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição 

Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, 

entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 

60, § 4º, I, da CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população 

de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto 

Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da 

saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos 

artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o 

Sistema Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado 

no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, 

Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que 

entendeu: “Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária 

dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a 

urgência nele delineada foram suficientes para a convicção “inaudita 

altera pars”, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à 

vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais 

disponíveis da Ré. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do 

Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, a antecipação da tutela 

concedida e condenar a parte Ré ao cumprimento da obrigação de fazer, 

consistente em fornecer a parte Autora, outro medicamento (ou o seu 

genérico), disponibilizado pelo SUS, equivalente e de eficácia comprovada 

ao tratamento que a parte autora necessita, pelo período necessário ao 

tratamento, de acordo com a receita médica apresentada, devendo a 

prescrição médica ser atualizada a cada 03 (três) meses, conforme o 

Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional 

de Justiça, sob pena da perda de eficácia desta decisão. Em caso de 

medicamento cuja utilização seja exclusivamente hospitalar, determino que 

sua aplicação seja realizada por intermédio de hospital habilitado perante o 

Sistema Único de Saúde (SUS). A presente decisão servirá de 

autorização, dispensada a expedição de mandado. Ainda, 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. Considerando que o orçamento público não 

pode estar a serviço da indústria farmacêutica, nem refém de 

fornecedores ou nomes comerciais, o fornecimento dos medicamentos 

prescritos deverá observar seu princípio ativo, preferencialmente por seu 

equivalente genérico. Sem condenação em honorários advocatícios e em 

custas processuais, em primeiro grau, por se tratar de matéria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública (Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 

2019). Havendo recurso das partes, remetam-se os autos à Turma 

Recursal Fazendária, em atendimento ao disposto no Art. 1.010, §3º, do 

CPC. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Transitada em julgado, cumprida a 

sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 11 de março de 2020. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica de Várzea Grande-MT, Dr. 

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida de Souza 

Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1038557-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

BARBARA NASCIMENTO MOLINA OAB - MT25407/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1038557-69.2019.8.11.0041. AUTOR(A): LEDIANE CRISTINA DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Em ID 24164136, sobreveio 

informação de que a parte interessada, relatando que a autora demandou 

contra o seu plano de saúde simultaneamente à presente ação, visando a 

manutenção do seu direito à saúde, e consequentemente à vida, onde 

obteve êxito, tendo conseguido acesso às medicações pleiteadas nos 

presentes autos para o seu tratamento, é certo que o pedido autoral 

perdera seu objeto. Deste modo, caracterizada a falta de interesse de agir 

superveniente, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, VI, do CPC. Sem despesas ou honorários, diante da 

gratuidade da justiça anteriormente deferida. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de fevereiro de 2020. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica de Várzea 

Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida 

de Souza Cavalcante Juíza Leiga
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2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001637-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE FEITOSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES OAB - MT19147/O 

(ADVOGADO(A))

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1001637-24.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: SIRLENE FEITOSA PEREIRA Requerido: 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora acerca do retorno dos autos à Primeira Instância, bem como para 

que manifeste no feito, requerendo o que de direito, no prazo de quinze 

dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 13 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007972-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROCONSTRO ELETRIFICACAO E CONSTRUCAO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA NAVES MAFRA OAB - MT21447/O (ADVOGADO(A))

LENINE POVOAS DE ABREU OAB - MT17120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA INTERINA DE GESTAO FAZENDARIA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - SRA. LUCINEIA DOS SANTOS RIBEIRO 

(IMPETRADO)

 

Autos n. 1007972-20.2020.8.11.0002 Impetrante: Eletroconstro Prestação 

e Terceirização de Serviço LTDA. Impetrado(a): Lucélia dos Santos Ribeiro 

- Secretária Interina de Gestão Fazendária da Prefeitura de Várzea 

Grande Vistos em correição. Trata-se de mandado de segurança 

impetrado por Eletroconstro Prestação e Terceirização de Serviço LTDA 

contra ato acoimado ilegal perpetrado pela Secretária Interina de Gestão 

Fazendária da Prefeitura de Várzea Grande – Lucélia dos Santos Ribeiro, 

ambos qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a impetrante que foi a 

empresa vencedora do Pregão Presencial nº 01/2016, cujo objeto é a 

execução de serviços de limpeza urbana no Município de Várzea Grande, 

e, por esta razão, celebrou com a municipalidade o Contrato n. 074/2016. 

Assevera ainda que, em virtude da prestação dos serviços de limpeza 

urbana, deu início ao processo administrativo para liquidação e pagamento 

das seguintes notas fiscais: a) Nota fiscal n. 207, referente ao período de 

01/11 a 30/11/2019, no valor de R$ 567.479,57 (quinhentos e sessenta e 

sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e sete 

centavos); b) Nota fiscal n. 218, referente ao período de 01/12 a 

31/12/2019, no valor de R$ 588.058,21 (quinhentos e oitenta e oito mil, 

cinquenta e oito reais e vinte e um centavos); c) Nota fiscal n. 227, 

referente ao período de 01/01 a 31/01/2020, no valor de R$ 586.509,28 

(quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e nove reais e vinte e oito 

centavos). Todavia, relata que não obteve êxito no recebimento dos 

valores, sob o pretexto de que não apresentou ao setor competente a 

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida 

Ativa da União (Receita Federal – PGFN). Alega ainda que foi notificado 

pela Secretária Interina Municipal de Gestão Fazendária, ora impetrada, 

para apresentar o aludido documento no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de incorrer nas sanções contratualmente previstas (Notificação n. 

009/SEGFAZ/2019). Em contrapartida, a empresa impetrada informa que 

encaminhou uma contra notificação à Secretaria Municipal de Gestão 

Fazendária, solicitando, inclusive, o adimplemento das notas fiscais n. 207, 

218 e 227. Em resposta, a Secretaria de Gestão Fazendária, por meio do 

Ofício n. 084/SEGEFAZ/2020, negou a solicitação, oportunidade em que 

apresentou os seguintes argumentos, que, em tese, justificam o 

condicionamento do pagamento ao saneamento das pendências: a) 

cumprimento da Instrução Normativa SFI 06 IN 15-03 n. 001/2019; b) 

cumprimento das cláusulas 5.1.8 e 5.1.9 do Contrato n. 074/2016; 

cumprimento do artigo 87 da Lei n. 8.666/1993. Para a impetrante, o ato 

praticado pela Secretária Interina Municipal de Gestão Fazendária é ilegal, 

pois impõe à empresa contratada o ônus excessivo de arcar com os 

custos da prestação dos serviços de limpeza urbana, sem que haja a 

contraprestação do Município de Várzea Grande, o que, em tese, traduz 

em enriquecimento sem causa do Poder Público Municipal. Afirmando a 

presença dos requisitos legais, pugnou pela concessão de medida liminar, 

a fim de que seja determinado que a autoridade coatora se abstenha de 

reter os pagamentos decorrentes do Contrato n. 074/2016, em virtude da 

ausência de apresentação das certidões de regularidade fiscal. Requereu, 

ainda, que seja determinado o pagamento das notas fiscais n. 207, 218 e 

227, bem como das prestações vincendas. No mérito, pugnou pela 

concessão da segurança e confirmação da medida liminar. A inicial foi 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, 

artigo 320). Posteriormente, a impetrante requereu o aditamento da petição 

inicial, diante de novo ato ilegal da autoridade coatora, que reteve o 

pagamento da seguinte nota fiscal: Nota fiscal n. 234, referente ao período 

de 01/02 a 29/02/2020, no valor de R$ 584.253,89 (quinhentos e oitenta e 

quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), 

pugnando pelo pagamento da sobredita nota fiscal, independentemente da 

apresentação da certidão de regularidade fiscal. É o breve relato. 

Fundamento e decido. RECEBO a petição inicial e o seu aditamento. 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 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 apreço, entendo que restaram configurados ambos os requisitos para 

a concessão da medida liminar, pelas razões que passo a expor. Por 

força do Contrato Administrativo nº 074/2016, a impetrante, na qualidade 

de vencedora do Pregão Presencial n. 01/2016, obrigou-se a executar os 

serviços de limpeza urbana no Município de Várzea Grande, mediante uma 

contraprestação pecuniária de responsabilidade da municipalidade local. 

Em decorrência da execução dos serviços, a impetrante emitiu as Notas 

Fiscais n. 207, 218, 227 e 234, referentes aos meses de novembro/2019, 

dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020, as quais alcançam a cifra 

total de R$ 2.326.300,95 (dois milhões, trezentos e vinte e seis mil, 

trezentos reais e noventa e cinco centavos). O Município de Várzea 

Grande, por sua vez, não honrou com a sua contraprestação, sob o 

pretexto de que a empresa impetrante não apresentou a Certidão de 

Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e a Dívida Ativa da União 

(Receita Federal – PGFN), que, em tese, é um fator condicionante ao 

pagamento do crédito devido. Segundo a Secretária Interina de Gestão 

Fazendária, responsável pela fiscalização das ordens de liquidação e 

pagamento, a exigência da certidão negativa de débitos e/ou de 
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regularidade fiscal encontra respaldo na Instrução Normativa SFI 06 IN 

15-03 n. 001/2019, que dispõe sobre a padronização dos procedimentos 

de execução orçamentária de despesas da administração direta do 

Município de Várzea Grande. De igual modo, encontra arrimo nas 

cláusulas n. 5.1.8 e 5.1.9 do Contrato Administrativo n. 074/2016, além de 

representar a imposição de sanção administrativa, com previsão no artigo 

87 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Na esteira da Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos - LLCA, à luz dos artigos 27 e 29, a 

comprovação da regularidade fiscal e trabalhista constitui requisito 

indispensável à habilitação dos interessados no processo licitatório. 

Acresça-se que, mesmo após a homologação do processo licitatório, 

subsiste o dever do contratado em manter, durante toda a execução do 

contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

processo licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

conforme preleciona o artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993. Com a 

inobservância desse dever, nasce para o Poder Público o direito de impor 

as sanções administrativas previstas no artigo 87 da LLCA. De todo modo, 

a Administração Pública, a depender da irregularidade constatada, poderá 

rescindir unilateralmente o contrato administrativo em virtude de sua 

inexecução (total ou parcial), cujas hipóteses de rescisão encontram-se 

insculpidas nos artigos 77 e 78 da LLCA. Conclui-se, portanto, que é lícito 

à Administração Pública, durante a execução do contrato administrativo, a 

fiscalização das condições de habilitação e qualificação exigidas no 

processo licitatório, em compatibilidade com as obrigações assumidas pelo 

contratado, que, por sua vez, estará sujeito às sanções administrativas e, 

em casos extremos, à rescisão contratual, acaso incorra no 

descumprimento das obrigações. Em contrapartida, não se afigura 

razoável que a Administração Pública, no exercício do seu poder-dever 

fiscalizatório, promova a retenção dos valores devidos ao contratado, uma 

vez que as sanções administrativas previstas da LLCA não contemplam a 

retenção de valores, especialmente após a execução satisfatória dos 

serviços contratados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração 

Pública e violação do princípio da legalidade. Neste aspecto, a conduta 

perpetrada pela autoridade coatora, em reter os pagamentos das Notas 

Fiscais n. 207, 218, 227 e 234, referentes à prestação dos serviços de 

limpeza urbana do Município de Várzea Grande nos meses de 

novembro/2019, dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020, esbarra 

no dever de estrita observância ao princípio da legalidade, o qual vincula 

todos os atos da Administração Pública. O princípio da legalidade, corolário 

do Estado Democrático de Direito, assegura que atividade administrativa 

só pode ser exercida em conformidade absoluta com a lei. Nos termos do 

artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sobre 

o princípio da legalidade estrita, o jurista Dirley da Cunha Júnior ensina o 

seguinte: Sabe-se que, no âmbito das relações privadas, vige a ideia de 

que tudo o que não está proibido em lei está permitido. Nas relações 

públicas, contudo, o princípio da legalidade envolve a ideia de que a 

Administração só pode atuar quando autorizada ou permitida pela lei. A 

norma deve autorizar o agir e o não agir dos sujeitos da Administração 

pública, pois ela é integralmente subserviente à lei. (CUNHA JÚNIOR, Dirley 

da. Curso de direito administrativo. 17 ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: 

JusPodivm, 2019, p. 39). Assim, em que pesem os argumentados vertidos 

pela impetrada no Ofício n. 084/SEGFAZ/2020, no tocante ao cumprimento 

da Instrução Normativa SFT 06 IN 15-03 n. 001/2019 e das cláusulas 5.1.8 

e 5.1.9 do Contrato n. 074/2016, a retenção afigura-se ilegal por não 

encontrar respaldo na lei de regência (Lei n. 8.666/1993 – Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos). A citada instrução normativa deve 

sim atender à função fiscalizatória da Administração Pública, justificando, 

inclusive, a imposição de sanções administrativas (LLCA artigo 87) e a 

rescisão unilateral do contrato administrativo (LLCA, artigos 77 e 78), sem, 

contudo, inovar ao criar sanções não previstas em lei. Neste aspecto, 

mostra-se imperioso reconhecer que a instrução normativa, decorrente do 

poder regulamentar da Administração, não pode restringir direitos 

legalmente previstos, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio da 

legalidade e da hierarquia das normas, uma vez que sua função é apenas 

auxiliar o correto atendimento à norma legal, por se tratar de um ato 

normativo infralegal e, consequentemente, inferior à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos. A propósito: "ADMINISTRATIVO. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE FATURAS. ILEGALIDADE DA 

PORTARIA 227/95, QUE CONDICIONA O PAGAMENTO À COMPROVAÇÃO 

DA REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA CONTRATADA. MATÉRIA 

PACIFICADA. 1. Discute-se nos presentes autos a legalidade da Portaria n. 

227/95, que prevê a retenção de pagamento de valores referentes a 

parcela executada de contrato administrativo, na hipótese em que não 

comprovada a regularidade fiscal da contratada. 2. A pretensão recursal 

destoa da jurisprudência dominante nesta Corte no sentido da ilegalidade 

da retenção ao pagamento devido a fornecedor em situação de 

irregularidade perante o Fisco, por extrapolar as normas previstas nos 

arts. 55 e 87 da Lei 8.666/93. Precedentes: REsp 633432 / MG, rel. Ministro 

Luiz Fux, DJ 20/6/2005; AgRg no REsp 1048984 / DF, rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma,DJe 10/9/2009; RMS 24953 / CE, rel. Ministro Castro 

Meira, Segunda Turma, DJe 17/03/2008. 3. Agravo regimental não 

provido". (STJ - AgRg no REsp 1313659/RR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 

06/11/2012). "Reexame necessário - Mandado de segurança - Professor 

estadual aposentado - Opção remuneratória - Lei 21.710 de 2015 - Poder 

Regulamentar - Orientação de Serviço 02 de 2015 - Condição não prevista 

na lei - Direito líquido e certo - Comprovado - Segurança concedida - 

Sentença confirmada. 1. A Administração Pública está adstrita ao princípio 

da legalidade, sendo vedado conceder ou negar direito fora das hipóteses 

previstas em lei. 2. O ordenamento jurídico pátrio é pautado pela hierarquia 

das normas, de modo que um decreto, resolução ou ordem de serviço não 

podem dispor de forma diversa ou além do que prevê a lei, impondo 

obrigações ou restringindo direitos, sob pena de ofender os limites do 

poder regulamentar a que está adstrito o administrador público". (TJMG - 

Remessa Necessária-Cv 1.0000.19.098353-6/001, Relator(a): Des.(a) 

Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2019, 

publicação da súmula em 12/12/2019). Outrossim, as cláusulas 5.1.8 e 

5.1.9 do Contrato nº 074/2016 devem ser consideradas ilícitas, na medida 

em que condicionam o pagamento de um serviço que, frise-se, já foi 

executado, sem que haja embasamento legal para tanto, esbarrando, 

novamente, no princípio da legalidade estrita, ao qual subordina-se a 

Administração Pública. Noutro ponto, a retenção ilegal dos valores devidos 

pela municipalidade representa enriquecimento ilícito da Administração 

Pública, que, por sua vez, usufruiu dos serviços de limpeza urbana 

prestados pela empresa contratada, sem, contudo, promover a devida 

contraprestação pecuniária. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, há muito, 

já pacificou o entendimento sobre o tema: "AGRAVO INTERNO. 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE. CONTRATAÇÃO COM A MUNICIPALIDADE. SERVIÇOS JÁ 

REALIZADOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. 

RETENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I - Na 

origem, a Associação Beneficente Cearense de Reabilitação - ABCR 

impetrou mandado de segurança contra ato do Secretario de Saúde do 

Município de Fortaleza, pretendendo receber o repasse financeiro relativo 

a serviços por ela prestados, decorrente de contrato entabulado entre as 

partes, sem a necessidade de apresentação de certidão negativa 

expedida pela Fazenda Pública Nacional. II - O Tribunal a quo manteve a 

decisão concessiva da ordem. III - Ao recurso especial interposto pela 

municipalidade foi negado provimento, com base na Súmula 568/STJ, em 

razão da jurisprudência da Corte encontrar-se pacificada no mesmo 

sentido da decisão recorrida: apesar de ser exigível a Certidão de 

Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é 

possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de 

eventual descumprimento da referida exigência. Precedentes: REsp n. 

1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 

9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 27/06/2017, dentre outros. IV - Os argumentos trazidos pelo 

agravante não são suficientes para alterar o entendimento prestigiado pela 

decisão atacada. V - Agravo interno improvido". (STJ - AgInt no REsp 

1742457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 23/05/2019, DJe 07/06/2019). "CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 

DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, DADA A 

EXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELA 

IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 

PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS, APENAS 

POR CAUSA DA NÃO COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. 

HIPÓTESE QUE O RECURSO INTERNO VEICULA A INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 83/STJ, FUNDADO EM JULGADOS ANTIGOS E JÁ SUPERADOS. 

AGRAVO REGIMENTAL DE COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 

OBRAS E SERVIÇOS DE CONTAGEM-CONTERRA (EM LIQUIDAÇÃO) A 
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QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este STJ possui entendimento consolidado 

de que não pode a Administração reter pagamento de contrato 

administrativo por serviços efetivamente prestados forte na ausência de 

regularidade fiscal. Precedentes: AgInt no AREsp. 503.038/RJ, Rel. Min. 

GURGEL DE FARIA, DJe 31.5.2017 e AgRg no REsp. 1.313.659/RR, Rel. 

Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 6.11.2012, dentre muitos outros. 

2. Devem prevalecer os postulados da vedação ao enriquecimento sem 

causa e da impossibilidade de cobrança fiscal indireta. 3. Agravo 

Regimental de COMPANHIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO OBRAS E 

SERVIÇOS DE CONTAGEM-CONTERRA (EM LIQUIDAÇÃO) a que se nega 

provimento". (STJ - AgRg no REsp 1169052/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 

10/04/2019). Em direção oposta ao posicionamento sedimentado pela 

Corte Cidadã, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso - TJMT, 

predominantemente, reconhece que, havendo previsão contratual, é 

legítima a retenção do pagamento em razão da não apresentação da 

certidão de regularidade fiscal. Confiram-se os julgados do Sodalício de 

Mato Grosso: "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE 

SEGURANÇA – DIREITO ADMINISTRATIVO – LICITAÇÃO – RETENÇÃO DO 

PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS - EXIGÊNCIA DE 

REGULARIDADE FISCAL – LEGALIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – 

ARTIGO 55, XIII, DA LEI Nº 8.666/93 – EXIGÊNCIA CUMPRIDA NO 

MOMENTO DO REQUERIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “É 

legítima a exigência, para contratação com o Poder Público, de 

comprovação de regularidade fiscal (certidões negativa de débito) do 

fornecedor, regularidade que deve ser comprovada durante toda a 

execução do contrato (Lei n. 8.666/93, art. 29, IV, e art. 55, XIII)” (N.U 

0023573-30.2013.8.11.0002, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, Publicado no 

DJE 28/06/2019). 2. Havendo previsão contratual, não se afigura ilegal a 

retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da 

empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal . 3. Recurso 

conhecido e provido". (TJMT - N.U 1006676-37.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, 

Publicado no DJE 18/02/2020). "RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO 

DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUSÊNCIA DE 

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – 

IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO PARA PREVISÃO CONTRATUAL 

EXPRESSA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – 

SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento consolidado do 

Superior Tribunal de Justiça, não pode a Administração Pública reter 

pagamento de contrato administrativo por serviços efetivamente 

prestados, forte na ausência de regularidade fiscal, exceto quando há 

previsão expressa no contrato". (TJMT - N.U 1006325-09.2016.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA 

RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). "REMESSA NECESSÁRIA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA 

REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA – PAGAMENTO CONDICIONADO À 

DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – ILEGALIDADE NÃO 

CONSTATADA - PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA RETIFICADA – 

SEGURANÇA DENEGADA. Não há que se falar em ilegalidade por parte da 

autoridade coatora, quando condiciona o pagamento de serviços 

prestados à apresentação de documentos que comprovem a regularidade 

fiscal da contratada, ante a existência de previsão no próprio contrato 

firmado entre as partes". (TJMT - N.U 1009396-19.2016.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO 

KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 

Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 08/10/2019). Nessa senda, 

embora não seja desconhecido o entendimento dominante perante o TJMT, 

este julgador perfilha o entendimento jurisprudencial já pacificado pelo STJ, 

não só pela razão hierárquica, mas por entender que a retenção ilegal de 

pagamento de serviços prestados, além de caracterizar-se como uma 

execução fiscal indireta, configura o enriquecimento sem causa da 

Administração Pública, ainda que haja previsão contratual para a retenção. 

Em reverência ao entendimento jurisprudencial já pacificado no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, outros Tribunais brasileiros têm reconhecido 

a ilegalidade da retenção do pagamento de serviços prestados em razão 

da ausência de comprovação de regularidade fiscal. Confira-se: 

"REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DE 

PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL, 

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA. ILEGALIDADE. De acordo com a Lei nº 

8.666/93 e com o entendimento jurisprudencial pátrio, não pode a 

Administração reter o pagamento dos serviços contratuais 

comprovadamente prestados, em razão de não demonstração da 

regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, sob pena de ofensa ao 

princípio da legalidade e de caracterização de enriquecimento ilícito". 

(TJDFT - Acórdão 1225315, 07115405120188070018, Relator: ESDRAS 

NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 

31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA 

NECESSÁRIA - DIREITO ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - 

CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO 

- PAGAMENTO - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DA CONTRATADA - 

IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - ILEGALIDADE DO 

ATO QUESTIONADO - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. A comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista é condição para a habilitação dos 

concorrentes e deve ser observada durante a execução do contrato, sob 

pena de rescisão contratual, mas, por ausência de previsão legal, sua 

ausência não ampara a retenção de pagamentos referentes a parcela já 

executada do contrato". (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 

1.0480.14.006857-2/002, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 1ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2019, publicação da súmula em 

05/11/2019) "Apelação em mandado de segurança. Sentença que 

extinguiu o mandamus sem resolução de mérito, sob fundamento de 

inadequação da via eleita. Contrato administrativo. Negativa de 

contraprestação pelo ente público. Exigência de comprovação de 

Regularidade Fiscal como condição de pagamento. Ato administrativo 

passível de discussão pela via mandamental. Julgamento imediato do 

mérito. Princípio da causa madura. Exigência manifestamente abusiva. 

Segurança concedida. Na esteira da jurisprudência do STJ, já encampada 

por esta Corte, o mandado de segurança é meio hábil para declarar a 

ilegalidade do ato administrativo que negou o pagamento de 

contraprestação sob fundamento de não apresentação de certidão 

negativa de regularidade fiscal. É ilegal e abusivo o ato da autoridade 

coatora que condiciona o pagamento de contraprestação contratual a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos fiscais pela empresa, 

devendo a Administração se abster de exigir tal documento e proceder 

com a devida contraprestação, sob pena de caracterização do seu 

enriquecimento ilícito e violação do princípio da legalidade. Recurso 

p r o v i d o " .  ( T J R O  -  A P L :  7 0 0 1 2 4 0 4 5 2 0 1 6 8 2 2 0 0 0 4  R O 

7001240-45.2016.822.0004, Data de Julgamento: 25/03/2019) "DIREITO 

ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO E REMESSA 

NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO CELEBRADO 

COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NEGATIVA DE PAGAMENTO POR 

SERVIÇOS PRESTADOS POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

REGULARIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E 

IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. I. O cerne do recurso de apelação e 

remessa necessária diz respeito à impugnação de decisão a quo que 

proíbe a retenção do pagamento por serviços já prestados pela Casa de 

Saúde Nossa Senhora das Graças S/C em face da ausência de 

apresentação de certidão de regularidade fiscal por parte do referido 

hospital. II. O que se pode constatar, em face do entendimento 

jurisprudencial, é pela impossibilidade de retenção, pelo Ente Público, do 

pagamento por serviços já prestados por entidade hospitalar, celebrados 

mediante contrato administrativo, em face de não apresentação de 

certidão de regularidade fiscal pelo prestador de serviço. III. Isso porque, 

tema pacífico na jurisprudência diz respeito à impossibilidade de a 

Administração Pública reter pagamentos quanto aos serviços prestados, 

com fulcro no argumento de que a contratada se encontra em débito com 

os entes federativos, visto que tal atuação configuraria enriquecimento 

ilícito por parte da Administração, com a consequente violação ao princípio 

da moralidade administrativa, além de configurar cometimento de ato ilegal 

pelo Poder Público. IV. Apelação e remessa necessária conhecidas e 

improvidas. Decisão mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos 

estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, em por unanimidade, conhecer da presente apelação e 

da remessa necessária, mas para negar-lhes provimento. Fortaleza, 1º de 

abril de 2019 Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR INACIO DE 

ALENCAR CORTEZ NETO Relator" (TJCE - APL: 01215792120108060001 

CE 0121579-21.2010.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ 
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NETO, Data de Julgamento: 01/04/2019, 3ª Câmara Direito Público, Data de 

Publicação: 01/04/2019) Ademais disso, a inadimplência do Ente Municipal 

implica em risco à continuidade da atividade empresarial da impetrante, na 

medida em que a privação das receitas contratuais impacta diretamente no 

próprio adimplemento das obrigações contraídas pela contratada, a 

exemplo do pagamento de fornecedores e funcionários. Sobreleva 

destacar que o eventual colapso da empresa impetrante, em razão da falta 

de recursos financeiros que viabilizem a sua continuidade, repercutirá 

diretamente na sociedade varzeagrandense, que poderá ter a limpeza 

urbana da cidade comprometida até que a municipalidade providencie a 

contratação de uma nova empresa, o que, de certo, não ocorrerá de 

forma imediata. Indiretamente, a privação dos recursos financeiros 

representará uma diminuição do recolhimento de tributos, de competência 

municipal, estadual e federal, além da possibilidade de demissões em 

massa, com o consequente impacto negativo na economia local. Por estas 

razões, afigura-se evidente o periculum in mora. Assim, diante da 

aparente ilegalidade dos fatos objurgados, é de rigor a sua superação até 

decisão de mérito. Isto posto, com fulcro no artigo 7°, inciso III, da Lei 

12.016/2009, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada nos autos e, por 

consequência, DETERMINO que a autoridade coatora se abstenha de reter 

os pagamentos das notas fiscais abaixo relacionadas, sob a justificativa 

da falta de apresentação de certidão de regularidade fiscal, adotando-se 

as providências necessárias para a continuidade do procedimento de 

liquidação dos débitos pendentes: a) Nota fiscal n. 207, referente ao 

período de 01/11 a 30/11/2019, no valor de R$ 567.479,57 (quinhentos e 

sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e 

sete centavos); b) Nota fiscal n. 218, referente ao período de 01/12 a 

31/12/2019, no valor de R$ 588.058,21 (quinhentos e oitenta e oito mil, 

cinquenta e oito reais e vinte e um centavos); c) Nota fiscal n. 227, 

referente ao período de 01/01 a 31/01/2020, no valor de R$ 586.509,28 

(quinhentos e oitenta e seis mil, quinhentos e nove reais e vinte e oito 

centavos); d) Nota fiscal n. 234, referente ao período de 01/02 a 

29/02/2020, no valor de R$ 584.253,89 (quinhentos e oitenta e quatro mil, 

duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos). 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), para cumprimento imediato e 

incondicional, sob pena de multa e outras sanções. 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.: 330622 Nr: 26923-26.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TARCISIO LOURENÇO VITALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MORAES DA SILVA - 

OAB:OAB-MT 22685/O, FRANCISCO DE PAULA DE PINHO - OAB:13782 

B, LINÉIA FÁTIMA SILVA PINHO - OAB:OAB/MT15909, ROMILSON 

ALEXANDRE DA SILVA - OAB:22661/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Avulta-se dos autos que os valores devidos pela Executada foram 

devidamente adimplidos (fls. 340 e 342), tendo sido expedido o alvará para 

levantamento do valor da execução (fl. 346), inexistindo manifestação do 

exequente sobre eventual saldo remanescente pendente de pagamento 

(fls. 345 e 347), não havendo razões para o prosseguimento da fase de 

execução.

É a síntese do necessário.

 Decido.

Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, 

com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intime-se a parte exequente para que tome conhecimento dos valores 

levantados nos autos (CNGC, artigo 450, § 3º).

Sem custas e honorários.

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 409262 Nr: 16274-31.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOLINO BONIFACIO FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN CALDAS RODRIGUES - 

OAB:18838, THAISSA ESTELA RODRIGUES LOZADA - OAB:17.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250147 Nr: 9553-39.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA LOPES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870, Suyan 

Magalhães de Lima - OAB:14353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414315 Nr: 19044-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZI CRUZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PAIVA FONSECA - 

OAB:18635, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - OAB:OAB/MT21534, 

FELIPE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA - OAB:24579, RODRIGO 

GUIMARÃES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 275/297, no prazo de 15 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 447982 Nr: 10908-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DO BOM DESPACHO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 03/04/2020, às 17h, na sala de convivência do 
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Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo n.º 1002758-87.2016.811.0002 Vistos, etc. Ao exame dos 

autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, 

deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme 

certificado à f. 58. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do 

Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/NCPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/NCPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e 

parágrafo único): “... O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/NCPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Processo n.º 1002758-87.2016.811.0002 Vistos, etc. Ao exame dos 

autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de intimado/citado, 

deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, conforme 

certificado à f. 58. Ante a ausência de contestação, declaro a revelia do 

Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no entanto, o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/NCPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/NCPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/NCPC (caput e 

parágrafo único): “... O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/NCPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado da lide, conforme o caso. Expeça-se o necessário. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007689-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEORGINO PULQUERIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para 

retificar o erro material constante na decisão retro e intimar as partes da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 

PARA 31/03/2020 14h30min, 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007807-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA RIBEIRO DE JESUS OAB - 129.037.478-30 (PROCURADOR)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para 

retificar o erro material constante na decisão retro e intimar as partes da 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 

PARA 31/03/2020 15 HORAS. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007050-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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 NCPC, impulsiono estes autos para 

retificar o erro material constante na decisão retro e intimar as partes da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 

PARA 31/03/2020 15h30m, 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001232-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para 

retificar o erro material constante na decisão retro e intimar as partes da 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA 

PARA 31/03/2020 16 horas, 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381150 Nr: 27603-74.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO

 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: Dimas Simoes Franco Neto - 

OAB:13.594

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Executada, para no 

prazo legal manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413829 Nr: 18837-95.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUISINO ALVES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, Ariane Gomes Pavezi - OAB:14.305, Bianca Reis 

Carmona - OAB:15.156, Keywaldo Vieira Nascimento - OAB:24.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Requerente, para no 

prazo legal manifestar-se e requerer o que de direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002758-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de 

cobrança interposto por JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, requerendo, em síntese, o 

pagamento das verbas trabalhistas que faz jus pelo contrato de trabalho 

com o município durante o período de 22 de julho de 2013 até 30 de abril 

de 2015. Ao final requer: Férias acrescidas do terço constitucional, 13º 

salário proporcional de 04/12 avos, totalizando o valor de R$ 8.000,00. 

Com a inicial juntou documentos. Não houve contestação. Em alegações 

finais o município requerido pugnou pela procedência parcial da ação para 

que seja observado a correta aplicação dos juros e correção monetária – 

ID: 18717456. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, do Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Conforme noticiam os autos, o reclamante, servidor comissionado, 

nomeado como assessor jurídico em 22/07/2013, lotado na Secretária de 

Saúde do Município de Várzea Grande, exonerado em 30/04/2015 e na 

data de 22/06/2015 protocolou pedido administrativo de suas verbas 

rescisórias e, pelo que vi das alegações finais apresentada pelo 

requerido, bem como da documentação carreado nos autos, ele faz jus ao 

recebimento dos valores aquisitivos em: férias e 1/3 de férias do período 

de: 2013 a 2014; férias e 1/3 de férias proporcional do período 22/07/2014 

a 30/04/2015, bem como o décimo terceiro salário proporcional, à ordem 

de 04/12 avos. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROcedente os 

pedidos formulados na ação de cobrança intentada por JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, 

determinando ao requerido o pagamento de Férias e 1/3 de Férias, bem 

como o décimo terceiro salário proporcional conforme se depreende da 

inicial. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença. Sobre a condenação retro mencionada, deve ser 

observado a modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de 

então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 

85, § 4º, inc. I). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008028-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008028-67.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE, MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança, impetrado por JULIANE DE PINHO NOVO, 

contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, requerendo, em síntese, a sua reclassificação para o cargo 

de Médica – Clínica Geral – Edital nº 02/2017. Alega que foi aprovada 

dentro das 27 vagas previstas no Edital nº 02/2017, obtendo a 111ª 

posição na classificação final, e ao ser convocada para a investidura no 

cargo municipal, não possuía ainda o seu diploma, pois encontrava-se em 

processo de finalização do curso de medicina junto a Instituição. Aduz 

que, requereu administrativamente sua reclassificação junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, contudo o pedido foi indeferido pela 

Administração Pública Municipal, o que resultou no cancelamento da sua 

nomeação. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja determinada a sua reclassificação para a lista 

geral de classificados ao cargo em que foi aprovada. Instruiu a inicial com 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID: 21566265). Devidamente 

notificados, as autoridades coatoras não prestaram informações (ID: 

22900764). É o relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal de 1988, tem como objetivo a proteção de direito individual ou 

coletivo, 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. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 

este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 

no mandado de segurança. No caso em tela, não restou evidenciado a 

lesão do direito líquido e certo da impetrante, pois não apresentou os 

documentos elucidativos necessários capaz de comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo para 

o qual foi aprovada. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo 

posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a 

habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no 

semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 281 de 352



é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a 

prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ – RMS 

54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05.09.2017, DJe 09.10.2017). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras na 

conduta de cancelar a nomeação da candidata que não possui habilitação 

exigida para o cargo em que foi aprovada, bem como não havia previsão 

no edital com relação a reclassificação de candidato para o fim da fila. 

Dessa forma, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA invocada, pelos motivos acima 

esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. 

P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002250-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE COSTA VEIGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002250-39.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CAROLINE COSTA VEIGA 

REQUERIDO: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos, CAROLINE 

COSTA VEIGA, devidamente qualificada nos autos, propôs a presente 

“ação para restabelecimento do benefício auxílio-doença ou aposentadoria 

por invalidez com pedido de antecipação de tutela” em desfavor do INSS- 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, também qualificado, 

objetivando a concessão do benefício previdenciário. A petição inicial veio 

instruída com documentos. Despacho inicial determinando a realização de 

perícia médica. Apresentação do laudo pericial em ID: 21256089. Instadas 

a manifestarem acerca do laudo pericial, a parte requerente manifestou-se 

pela procedência da ação em ID: 21347308. O Instituto Requerido 

apresentou contestação em ID: 21912663. É o relatório. Fundamento e 

DECIDO. Quanto ao mérito, analisando-se os documentos trazidos aos 

autos pela parte requerente, observo que ela trabalhava e contribuía com 

a previdência social e o início da incapacidade laborativa se deu em junho 

de 2017. Destarte, diante do documento de identidade, verifica-se que a 

requerente possui 26 anos de idade, que atualmente alega estar 

incapacitada para exercer as funções laborativas, diante do diagnóstico 

de Linfoma de Hodgink CID C81.0. Nesse passo, a fim de esclarecer a 

divergência entre a conclusão da perícia médica realizada pelo INSS, que 

considerou a parte requerente apta às suas funções laborativas e as 

alegações desta quanto à sua incapacidade, foi ordenada a realização de 

perícia judicial. Resultando no laudo pericial em ID: 21256089, que foi 

conclusivo no sentido de atestar a incapacidade laboral, total e 

permanente da Requerente. Posto isso, a concessão dos benefícios 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 total 

e permanente, em decorrência de seu quadro clínico. Nesse sentido, 

destacam-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. INCAPACIDADE PARCIAL. 

DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONDIÇÕES 

PESSOAIS DA SEGURADA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE DIREITO. PREQUESTIONAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Uma das funções a que se destinam os embargos de 

declaração é resolver omissão porventura existente no julgado, a teor do 

art. 535, inc. II, do Código de Processo Civil. 2. O Acórdão foi omisso 

quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez 

quando atestada incapacidade parcial. 3. Averiguada a incapacidade 

parcial e permanente, mas que impede a realização de atividades com 

esforços físicos e tendo em vista a difícil reabilitação da segurada para 

outra atividade em razão de suas condições pessoais (idade avançada), 

mostra-se devida a aposentadoria por invalidez, com observância do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. Ainda que para 

fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver omissão, obscuridade e/ou contradição na 

decisão embargada (STJ, EAGRAR 3204/DF, Rel. Ministro Castro Meira, 1ª 

Seção - unânime. DJU 5/6/2006, p. 230; STJ, EDcl no AgRg no REsp n.º 

651.076/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma - unânime. DJU 20/3.06.). 5. 

Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo do mérito, para 

esclarecer a omissão nos termos dos itens 2 e 3. (TRF1ª Região, EDAC 

0060248-97.2009.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO DE ASSIS BETTI, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL CLEBERSON JOSÉ 

ROCHA (CONV.), SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.848 de 28/01/2015). 

(destaquei). PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE 

CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL 

CONCLUSIVO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – CONDIÇÕES 

PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONCESSÃO – TERMO INICIAL – DATA DA 

JUNTADA DO LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – DATA DA 

CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ARTIGO 43 DA LEI N. 8.213/91 – 

ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSOS 

DESPROVIDOS (...) O art. 42 da Lei n. 8.213/91 prevê que a aposentadoria 

por invalidez deve ser concedida 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 ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. 

Havendo o preenchimento dos requisitos estampados no art. 42, da Lei n. 

8.213/91 e as condições pessoais do segurado lhe forem favoráveis, 

deve-se conceder a aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo 

pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Os 

consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, 

pelo STF.Os honorários advocatícios arbitrados em desfavor da Fazenda 

Pública devem observar os critérios dispostos nas alíneas "a", "b" e "c" do 

§ 3o do art. 20 do CPC/73. (N.U 0004595-90.2010.8.11.0040, , MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

19/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019). (destaquei). 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” (REsp nº 310.264/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 6ª Turma, 

DJ 18.2.2002, pág. 530). Além de o requerido já ter tido concedido o 

benefício de auxílio-doença previdenciário a requerente. Concluindo-se 

disso a sua qualidade de segurado, reconhecida pela própria Previdência 

Social ao conceder-lhe o benefício. Como se vê, a parte autora preenche 

os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que 

comprovou sua qualidade de segurada, a carência do benefício e, 

sobretudo, a sua 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 do 

benefício em 20/01/2019. 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, para condenar o réu a conceder o benefício 

aposentadoria por invalidez à Sra. CAROLINE COSTA VEIGA que terá 

início a partir da apresentação do laudo médico pericial, qual seja 

30/06/2019, por restar configurada a sua inaptidão definitiva para o 

exercício de função laborativa habitual, ao pagamento, em parcela única, 

das prestações previdenciárias vencidas. DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA para a concessão imediata da aposentadoria por invalidez 

em favor do autor, com fundamento dos artigos 300 e 303, do CPC. Os 

valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação 

e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação. A 
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correção monetária incidirá com base nos índices do Manual de Cálculos 

da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplicará o IPCA-E. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% 

ao mês, com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09). Deixo de 

condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. 

Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que será 

oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença 

ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC. Deixo de 

recorrer, de ofício, da remessa necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, 

do CPC. Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto 

as seguintes anotações: 1. Nome da Parte Beneficiária: CAROLINE COSTA 

VEIGA, portadora do CPF nº 024.324.931-41. Filiação: Terezinha Costa 

Veiga; 3. Benefício Concedido: Aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial 

do Benefício: 30/06/2019 (Data da apresentação do laudo); 5. Renda 

mensal inicial: valor integral; 6. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 

30 dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a 

decisão à parte autora para executar a sentença. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 12 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002758-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002758-87.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se de ação de 

cobrança interposto por JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, requerendo, em síntese, o 

pagamento das verbas trabalhistas que faz jus pelo contrato de trabalho 

com o município durante o período de 22 de julho de 2013 até 30 de abril 

de 2015. Ao final requer: Férias acrescidas do terço constitucional, 13º 

salário proporcional de 04/12 avos, totalizando o valor de R$ 8.000,00. 

Com a inicial juntou documentos. Não houve contestação. Em alegações 

finais o município requerido pugnou pela procedência parcial da ação para 

que seja observado a correta aplicação dos juros e correção monetária – 

ID: 18717456. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, do Código de 

Processo Civil, por não depender a causa de maior dilação probatória. 

Conforme noticiam os autos, o reclamante, servidor comissionado, 

nomeado como assessor jurídico em 22/07/2013, lotado na Secretária de 

Saúde do Município de Várzea Grande, exonerado em 30/04/2015 e na 

data de 22/06/2015 protocolou pedido administrativo de suas verbas 

rescisórias e, pelo que vi das alegações finais apresentada pelo 

requerido, bem como da documentação carreado nos autos, ele faz jus ao 

recebimento dos valores aquisitivos em: férias e 1/3 de férias do período 

de: 2013 a 2014; férias e 1/3 de férias proporcional do período 22/07/2014 

a 30/04/2015, bem como o décimo terceiro salário proporcional, à ordem 

de 04/12 avos. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROcedente os 

pedidos formulados na ação de cobrança intentada por JORGE LUIZ 

DUTRA DE PAULA em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, 

determinando ao requerido o pagamento de Férias e 1/3 de Férias, bem 

como o décimo terceiro salário proporcional conforme se depreende da 

inicial. Por consequência, declaro extinto o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença. Sobre a condenação retro mencionada, deve ser 

observado a modulação dos efeitos constantes nas ADIs n. 4357/DF e 

4425/DF, sendo a aplicação pelo INPC até 30/06/2009, quando da entrada 

em vigor da Lei n. 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1º-F, da Lei 

9.494/97, e, após, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de 

então, corrigidos pelo IPCA-E. Deixo de condenar o Ente/Requerido nas 

custas e despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 

85, § 4º, inc. I). Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do CPC. Transitada em julgado a decisão, 

ao requerente para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo 

postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008028-67.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA VALDETE DO NASCIMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGUES DA SILVA (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008028-67.2019.8.11.0041. IMPETRANTE: CATARINA VALDETE DO 

NASCIMENTO IMPETRADO: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, SECRETARIO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VARZEA GRANDE, SECRETÁRIO 

MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE, MARCOS 

RODRIGUES DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se 

de mandado de segurança, impetrado por JULIANE DE PINHO NOVO, 

contra ato praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, requerendo, em síntese, a sua reclassificação para o cargo 

de Médica – Clínica Geral – Edital nº 02/2017. Alega que foi aprovada 

dentro das 27 vagas previstas no Edital nº 02/2017, obtendo a 111ª 

posição na classificação final, e ao ser convocada para a investidura no 

cargo municipal, não possuía ainda o seu diploma, pois encontrava-se em 

processo de finalização do curso de medicina junto a Instituição. Aduz 

que, requereu administrativamente sua reclassificação junto à Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, contudo o pedido foi indeferido pela 

Administração Pública Municipal, o que resultou no cancelamento da sua 

nomeação. Assim, pretende, em sede de liminar, a concessão da 

segurança, para que seja determinada a sua reclassificação para a lista 

geral de classificados ao cargo em que foi aprovada. Instruiu a inicial com 

documentos. O pedido liminar foi indeferido (ID: 21566265). Devidamente 

notificados, as autoridades coatoras não prestaram informações (ID: 

22900764). É o relatório. Fundamento. Decido. O mandado de segurança é 

uma ação constitucional prevista no artigo 5º, inciso LXIX da Constituição 

Federal de 1988, tem como objetivo a proteção de direito individual ou 

coletivo, 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. Para o deferimento do “writ” são indispensáveis os 

preenchimentos dos requisitos: direito líquido e certo, e ameaça ou lesão a 

este direito praticado por agente investido do Poder Público. Além disso, tal 

direito deve ser demonstrado de plano, através de documentos, no 

momento da impetração, uma vez que não se admite a dilação probatória 

no mandado de segurança. No caso em tela, não restou evidenciado a 

lesão do direito líquido e certo da impetrante, pois não apresentou os 

documentos elucidativos necessários capaz de comprovar o 

preenchimento dos requisitos necessários para o exercício do cargo para 

o qual foi aprovada. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. 

CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO 

NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

LEGAL. 1. O recorrente alega que teria direito à reclassificação, sendo 

posicionado no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuía a 

habilitação necessária para o exercício do cargo, que seria adquirida no 
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semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, 

é fundamentada a denegação da ordem, porquanto não demonstrada a 

prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido. 

Precedente: AgRg no RMS 28.293/RR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 

Turma, DJe 5/2/2016. 3. Recurso Ordinário não provido. (STJ – RMS 

54.403/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 05.09.2017, DJe 09.10.2017). Portanto, inexiste qualquer ilegalidade ou 

abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras na 

conduta de cancelar a nomeação da candidata que não possui habilitação 

exigida para o cargo em que foi aprovada, bem como não havia previsão 

no edital com relação a reclassificação de candidato para o fim da fila. 

Dessa forma, não há que se falar em violação de direito líquido e certo. 

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA invocada, pelos motivos acima 

esposados, culminando com a extinção do presente writ, nos termos do 

art. 487, I, do CPC. Processo isento de custas e honorários advocatícios, 

conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o 

artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Após o 

trânsito em julgado e, observadas as formalidades legais, arquivem-se. 

P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 398454 Nr: 10521-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR RODRIGUES DE BRITO, WESLLEY 

RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR FERREIRA DE SOUSA - 

OAB:MT 17.664

 DESPACHO

 I – Em face da impossibilidade de comparecimento do Réu JÚNIOR, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 04/05/2020, às 

16h00.

Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317412 Nr: 13772-90.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANE ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:MARIA JOSÉ DA SILVA RODRIGUES (Genitora da Vítima), Cpf: 

42948525187, Rg: 355702 SSP MT Filiação: S/qualificação, data de 

nascimento: 12/09/1964, brasileiro(a), natural de Eldorado-MS, solteiro(a), 

autônoma, Endereço: Rua Goiás, n° 491, ( ao lado da Escola Educandário 

Anchieta) Bairro: Nova Várzea Grande, Cidade: Várzea Grande-MT, 

telefone: 99202-1417.

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PESSOA, acima qualificada, para 

que no prazo de 10 (dez) dias, compareça na Secretaria da Segunda 

Criminal, no Fórum de Várzea Grande, no endereço ao final indicado, para 

que manifeste interesse na restituição de 01 (um) Aparelho Celular de cor 

preta, marca LG, apreendido nestes autos, sob pena de destinação 

diversa.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRICA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 553788 Nr: 16796-53.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO BATISTA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRENIO LIMA FERNANDES - 

OAB:3507-B/MT, LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10.006

 SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público com 

atribuições perante o juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, 

baseando-se no Inquérito Policial que juntou, ofertou denúncia contra o 

acusado pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico ilícito de 

entorpecente tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006....Diante 

disso é impositiva a desclassificação, ficando por conta do art. 28 da Lei 

11.343.06, a depender, evidentemente do julgamento do juízo competente, 

qual seja o juizado especial criminal desta comarca.Pelo exposto, 

DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao réu TIAGO 

BATISTA DO NASCIMENTO, suficientemente qualificado nos autos, para 

outro não inserido na competência deste juízo, possivelmente do art. 28, 

caput da Lei nº 11.343/2006.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° 

do Código de Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, após 

o trânsito em julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, 

com as devidas baixas, antes.A destinação do numerário e dos objetos 

apreendidos (fl. 14) deverá ser realizada pelo Juizado Especial Criminal 

desta Comarca.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 605751 Nr: 1081-97.2020.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO RODRIGUES CONSTANTINO 

JARES, MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, 

REVOGO a prisão preventiva do indiciado MATHEUS FERNANDES 

BECKENKAMP, determinando a expedição de alvará de soltura.Ciência ao 

MPE e a DEFESA.Int.Remetido o respectivo IP, arquive-se com as baixas e 

cautelas de praxe, juntando-se as cópias necessárias ao processo 

principal.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 605751 Nr: 1081-97.2020.811.0002

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO RODRIGUES CONSTANTINO 

JARES, MATHEUS FERNANDES BECKENKAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO DOUGLAS LAURENTINO 

SOUZA - OAB:MT 21.167/O, JOSÉ FERRAZ TORRES NETO - OAB:MT 

20.801, QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES - OAB:19614/MT

 Intimação dos advogados devidamente habilitados da decisão que segue: 

"Recebo o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público 

devidamente instruído com suas razões (fls. 115/118-v).Intime-se a 

defesa para apresentar as contrarrazões do recurso (art. 588, do Código 

de Processo Penal).Com a apresentação das contrarrazões recursais, 

conclusos para realização de juízo de retratação (art. 589, do Código de 

Processo Penal).Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 606532 Nr: 1541-84.2020.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS FELIPHE BITES, MIKAEL FRANCISCO 
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DA SILVA, LUCAS JACKSON DIAS OTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19.246, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15304, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:OAB/MT 15.304

 Intimação do advogado devidamente habilitado da decisão que segue: 

"Vistos.Notifiquem-se os acusados (bem como o advogado, se tiver 

constituído), para responderem à acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Deverá o Senhor Oficial de Justiça indagar aos acusados se 

possuem advogados constituídos, fazendo constar na certidão o nome 

completo dos causídicos, devendo ainda adverti-los de que caso não 

apresentem a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à 

Defensoria Pública para tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o 

faça.Com a apresentação da defesa dos acusados, voltem-me conclusos 

para deliberação.Defiro os requerimentos ministeriais contidos na 

denúncia (fl.6).Por fim, nos termos do art. 50, §3° da Lei 11.343/06, 

oficie-se a Autoridade Policial determinando a incineração da droga 

apreendida, guardando-se amostra necessária para realização do laudo 

definitivo.Int. Ciência ao MPE. Cumpra-se."

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 597811 Nr: 19162-31.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASLEY ELIARDO SOUZA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Wasley Eliardo Souza Soares Filiação: Cristinae 

Aparecida de Souza, data de nascimento: 26/03/2000, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), menor, Endereço: Rua: 49, Quadra: 52, 

Bairro: Vila Boa Esperança, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:NOTIFICAÇÃO DO RÉU para responder a acusação por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias. Caso não seja apresentada defesa por meio de 

advogado constituído, fica ainda adverti-lo(s) de que caso não 

apresente(m) a resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido 

à Defensoria Pública para tal finalidade.

Resumo da inicial:O réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 

33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da lei 11.343/2006

Decisão/Despacho:Notifique-se o acusado (bem como seu advogado, se 

tiver constituído), para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar o acusado se possui 

advogado particular, fazendo constar na certidão o nome completo do 

causídico, devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade. Em não sendo apresentada resposta no prazo 

assinalado, por advogado particular, abra-se imediatas vistas à 

Defensoria Pública para que o faça. Com a apresentação da defesa do 

acusado, voltem-me conclusos para deliberação. Defiro os requerimentos 

ministeriais contidos na denúncia. Int. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 582932 Nr: 10921-68.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREW GABRYEL TEIXEIRA ARAÚJO, 

PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS, PEDRO ROBERTO DONADEL, 

RAFAEL DOS ANJOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JOSE RODRIGUES - 

OAB:MT 25.093/O

 DR. IGOR JOSE RODRIGUES OAB/MT 25093/0 - da audiência de instrução 

e julgamento designada para o dia 18/03/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 565384 Nr: 1430-37.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILA MAGALHÃES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - OAB:

 Dr. Lauro Gonçalo da Costa - OAB/MT 15.304, da Audiência Instrutória 

designada para o dia 19/03/2020, ás 15:00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 579311 Nr: 8994-67.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ESPÍNDOLA VICTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:MT 15.714/0

 Dr. Ubirajara de Siqueira Filho - OAB/MT 15.714/O, da Audiência 

designada para o dia 26/03/2020, ás 14:30h.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 598496 Nr: 19590-13.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ, 

JULIANA VIEIRA COENGA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLORENTINO 

RODRIGUES - OAB:23287, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA 

SILVA - OAB:DEFENSOR

 DISPOSITIVO: Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO:1. AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ nas sanções do art. 

157, §2º, inciso II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 05 

(CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida, 

inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato e2. JULIANA VIEIRA COENGA RONDON como incurso nas 

sanções do art. 157, §2º, inciso II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal à 

pena de 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO a ser 

cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 

(DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato.O acusado AMILTON, que foi assistido pela 

Defensoria Pública, fica isento do pagamento das custas 

processuais.JULIANA, todavia, fica condenada ao pagamento das custas 

processuais, na forma “pro-rata”, notadamente porque foi defendida por 

Advogado particular, demonstrando que tem condições financeiras para 

arcar com a despesa.Em razão dos regimes iniciais impostos para 

cumprimento das penas, EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURA 

colocando AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ e JULIANA VIEIRA 

COENGA RONDON imediatamente em liberdade, se por outro motivo não 

tiverem que permanecer presos.DEIXO de determinar a expedição de guia 

de execução, cuja providência já foi adotada na ação penal de nº. 

19597-05.2019.811.0042, onde foi reconhecida a continuidade 

delitiva.TRASLADE-SE cópia daquela sentença para este feito.Com o 

trânsito em julgado da sentença prolatada na ação penal de nº. 

19597-05.2019.811.0042, ARQUIVE-SE com as cautelas de 

praxe.INTIMEM-SE, pessoalmente, os condenados, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública, e, via DJE, a Defesa constituída.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 598500 Nr: 19594-50.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ, 

JULIANA VIEIRA COENGA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Florentino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLORENTINO 

RODRIGUES - OAB:23287, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA 

SILVA - OAB:DEFENSOR

 DISPOSITIVO: Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO:1. AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ nas sanções do art. 

157, §2º, inciso II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 05 

(CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida, 

inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato e2. JULIANA VIEIRA COENGA RONDON como incurso nas 

sanções do art. 157, §2º, inciso II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal à 

pena de 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO a ser 

cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 

(DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato.O acusado AMILTON, que foi assistido pela 

Defensoria Pública, fica isento do pagamento das custas 

processuais.JULIANA, todavia, fica condenada ao pagamento das custas 

processuais, na forma “pro-rata”, notadamente porque foi defendida por 

Advogado particular, demonstrando que tem condições financeiras para 

arcar com a despesa.Em razão dos regimes iniciais impostos para 

cumprimento das penas, EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURA 

colocando AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ e JULIANA VIEIRA 

COENGA RONDON imediatamente em liberdade, se por outro motivo não 

tiverem que permanecer presos.DEIXO de determinar a expedição de guia 

de execução, cuja providência já foi adotada na ação penal de nº. 

19597-05.2019.811.0042, onde foi reconhecida a continuidade 

delitiva.TRASLADE-SE cópia daquela sentença para este feito.Com o 

trânsito em julgado da sentença prolatada na ação penal de nº. 

19597-05.2019.811.0042, ARQUIVE-SE com as cautelas de 

praxe.INTIMEM-SE, pessoalmente, os condenados, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública, e, via DJE, a Defesa constituída.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 598503 Nr: 19597-05.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ, 

JULIANA VIEIRA COENGA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLORENTINO 

RODRIGUES - OAB:23287, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA 

SILVA - OAB:DEFENSOR

 DISPOSITIVO: Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO:1. AMILTON PAULO SIQUEIRA DA CRUZ nas sanções do art. 

157, §2º, inciso II, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 06 

(SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES e 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o 

pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do 

salário mínimo vigente à época do fato e2. JULIANA VIEIRA COENGA 

RONDON como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, c/c o art. 

71, ambos do Código Penal à pena de 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) 

MESES e 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO a ser cumprida, 

inicialmente, em regime SEMIABERTO, e mais o pagamento de 15 (QUINZE) 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato.O acusado AMILTON, que foi assistido pela Defensoria 

Pública, fica isento do pagamento das custas processuais.JULIANA, 

todavia, fica condenada ao pagamento das custas processuais, na forma 

“pro-rata”, notadamente porque foi defendida por Advogado particular, 

demonstrando que tem condições financeiras para arcar com a 

despesa.Em razão dos regimes iniciais impostos para cumprimento das 

penas, EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURA colocando AMILTON 

PAULO SIQUEIRA DA CRUZ e JULIANA VIEIRA COENGA RONDON 

imediatamente em liberdade, se por outro motivo não tiverem que 

permanecer presos.TRASLADEM-SE cópias desta sentença às ações 

penais de números 19590-13.2019.811.0002 e 19594-50.2019.811.0002 

(fl. 132/136-v)Com o trânsito em julgado, FORMEM-SE os executivos de 

pena, que deverão ser encaminhados à 2ª Vara Criminal da 

Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes ao 

TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, 

pessoalmente, os condenados, o Ministério Público e a Defensoria Pública, 

e, via DJE, a Defesa constituída.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 526803 Nr: 2445-75.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:6188/OABMT

 Aos 02 dias do mês de Fevereiro de 2020, nesta cidade de Várzea 

Grande, no Fórum, sala das audiências, onde se achava presente o Exmo. 

Sr. LUÍS AUGUSTO VERAS GADELHA, Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal, 

às 15h30, declarou aberta a audiência de Instrução e Julgamento e 

ordenou ao porteiro dos auditórios que apregoasse as partes, advogados 

e demais pessoas intimadas para a audiência. Aberta a audiência, foi 

constatada a ausência de Bruno e Frederico. Após as partes terem sido 

cientificadas sobre a utilização do registro audiovisual, com a advertência 

acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros a pessoas 

estranhas ao processo, foi ouvida 01 (uma) vítimas, mediante gravação 

em áudio e vídeo, conforme CD anexo. O MP dispensa a testemunha 

Ednay e insiste na oitiva de Bruno e Frederico. Por fim, foi prolatado o 

seguinte DESPACHO: “HOMOLOGO o pedido de desistência formulado 

pelas partes, da testemunha Ednay. O MP insiste na oitiva de Bruno e 

Frederico. REDESIGNO a audiência para o dia 16/06/2020 as 15:30. 

INTIMA-SE. CUMPRA-SE. ”Nada mais havendo a consignar, por mim, 

_______Felipe Sicoti Pellizzoni, Estagiário, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 529627 Nr: 4181-31.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA REGINA COSTA SOTO 

- OAB:18.509

 Aos 12 dias do mês de Março de 2020, nesta cidade de Várzea Grande, 

no Fórum, sala das audiências, onde se achava presente o Exmo. Sr. LUÍS 

AUGUSTO VERAS GADELHA, Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal, às 

16h00, declarou aberta a audiência de Instrução e Julgamento e ordenou 

ao porteiro dos auditórios que apregoasse as partes, advogados e demais 

pessoas intimadas para a audiência. Aberta a audiência, foi constatada a 

ausência das testemunhas Paulo e Suzane. O MP requereu prazo para 

manifestar acerca do endereço das testemunhas ausentes. DESPACHO: 

ABRA-SE vista dos autos ao MP conforme requerido. CUMPRA-SE.” Nada 

mais havendo a consignar, por mim, _______Felipe Sicoti Pellizzoni, 

Estagiário, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 568355 Nr: 2995-36.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO GOMES DA SILVA, ROSINEIA DA 

SILVA, REGINALDO JOSÉ DA SILVA, PASCOAL FAUSTINO DE ALMEIDA, 

AIRTON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PASCOAL FAUSTINO DE ALMEIDA, Cpf: 

00122269128, Rg: 1261981-7, Filiação: Analise Alexandrina de Almeida e 

Bernardo Faustino de Almeida, data de nascimento: 11/04/1983, natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), autonomo, Telefone 65 9.9274-5220. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Ante o exposto, DENUNCIO a ROSINEIA DA SILVA, 

AIRTON DE ARRUDA, REGINALDO JOSÉ DA SILVA, PASCOAL FAUSTINO 

DE ALMEIDA e SANDRO GOMES DA SILVA, como incursos nos 180, 

caput, do Código Penal, requerendo que, recebida e autuado esta, seja 

instaurada o devido processo penal, citando e interrogando os 

denunciados, ouvindo-se, oportunamente as pessoas abaixo arroladas e 

prosseguindo-se nos demais atos processuais até a final sentença 

condenatória.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITEM-SE e 

INTIMEM-SE os réus para apresentarem resposta à acusação em 10 (dez) 

dias, nos termos do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, 

AUTORIZADA a expedição de carta precatória, caso necessário.Conste 

no mandado que os denunciados deverão fazê-lo através de Advogado, 

ou declarar, caso não tenham condições de constituir um profissional, o 

desejo de serem patrocinados por Defensor Dativo nomeado por este 

Juízo, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder 

às citações e intimações.Em sendo as respostas negativas ou passado o 

prazo estabelecido na Lei, desde já nomeio o Defensor Público atuante 

nesta Vara para patrocinar as defesas atendendo os fins do art. 396-A, 

do Código de Processo Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com 

a denúncia (fl. 88), porque não restou comprovada a impossibilidade do 

órgão acusador obter as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, 

da CNGC – Foro Judicial.Oferecidas as respostas à acusação, façam os 

autos conclusos.Verificando que os denunciados SANDRO, ROSINÉIA, 

AIRTON e PASCOAL preenchem os requisitos objetivos e subjetivos, 

DESIGNO audiência de suspensão condicional do processo para o dia 

30/AGO/2019 às 14h00.INTIMEM-SE os réus.Ciência ao Ministério Público e 

à Defensoria Pública.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, Ubitatan Faria Coutinho, 

digitei.

Várzea Grande, 31 de outubro de 2019

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 569225 Nr: 3411-04.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CESAR DE ARAUJO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI 

- OAB:7645/MT

 INTIMAR ADVOGADO DO ACUSADO MARCIO CESAR DE ARAUJO SILVA, 

Dr. ALESSANDER D.L.H.C. FADINI - OAB/MT 7645, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DESIGNADA 

PARA O DIA 25.03.2020 ÀS 14H00

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509382 Nr: 18667-55.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAIANE TONHA GALVAO - 

OAB:10130/O

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO para se manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias quanto à certidão a seguir transcrita: " CERTIFICO que a requerente 

compareceu nesta secretaria e informou que após a audiência realizada 

nesta data se dirigiu à Caixa Econômica Federal e lá foi informada pelo 

atendente do Caixa que não é possível realizar o depósito na conta 

informada pelo requerido tendo em vista se tratar de "conta fácil" a qual só 

recebe o máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais)."

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 513129 Nr: 20635-23.2017.811.0002

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RF, RSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESR, LRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER BATISTA GOMES 

NASCENTE JUNIOR - OAB:18499/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVESTRE RODRIGUES 

SEVERIANO DE LIMA - OAB:19593/O

 Numeração única. 20635-23.2017.811.0002 Código 513129

 CERTIDÃO

 Certifico e dou fé que nesta data, encaminho para publicação a intimação 

da requerida Letícia Ribeiro Freitas, por meio do seu advogado Dr Silvestre 

Severiano OAB/MT nº 19593, para que informe nos autos o endereço da 

testemunha arrolada ás fls 308 ou esclareça se o comparecimento será 

espontâneo na audiência designada para o dia 15/04/2020 ás 16h30m.

Sendo o que havia a certificar.

 Várzea Grande, 12 de março de 2020.

 Lúcia Regina Melim Saiva

 Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 610898 Nr: 3924-35.2020.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WAPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADCFP, GRDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCELIA BASTO DE SOUSA - 

OAB:9.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS DE MUSIS 

FILHO - OAB:22286, ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:19.085

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o autor, a ré e a infante 

residem na Comarca de Cuiabá (fls. 05 e 88), bem como verifica-se que já 

existe uma medida de proteção em trâmite na 1ª Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá (Código nº 121713).

Assim, considerando a regra do Juízo imediato prevista no artigo 147, 

inciso I, do ECA , com fulcro, ainda, na Súmula nº 383 do STJ , DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para o processamento e julgamento do presente feito 

em favor da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de 

Cuiabá, para onde os autos deverão ser remetidos com as nossas 

homenagens para os devidos fins.

Procedam-se às baixas e anotações necessárias neste Juízo.

 Ciência ao parquet.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 12 de março de 2020.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019590-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO JOSE BUZELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAIRE APARECIDA MACIEL SILVA OAB - MT15141-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019590-93.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - MT9708-S, para apresentar as contrarrazões 

ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da 

Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 13/03/2020 

07:12:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020550-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO LEITE DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020550-49.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

FELICIANO LYRA MOURA - MT15758-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

13/03/2020 07:22:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016102-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAYENI CAMILA RAMOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016102-33.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: GREICY 

KELLY TEIXEIRA ALVES - MT22849-O, para apresentar as contrarrazões 

ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da 

Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 13/03/2020 

07:57:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020499-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE ALMEIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020499-38.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

13/03/2020 08:01:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004658-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CONCEICAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1004658-66.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 13/03/2020 

08:06:48

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004658-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO CONCEICAO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1004658-66.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 13/03/2020 

08:07:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005767-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO APARECIDO MARTELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KENNER LANGNER DA SILVA OAB - MT21029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005767-18.2020.8.11.0002 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 
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outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a inicial, em conformidade 

com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC/2015, tendo em vista 

que a procuração juntada está sem data de emissão. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 13/03/2020 08:09:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008441-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN SOUZA MARQUES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (TESTEMUNHA)

 

PROCESSO n. 1008441-66.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:RENAN SOUZA 

MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 

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: 1017949-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ADILES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS OAB - MT16408/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REQUERIDO)

LOJAS RIACHUELO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017949-70.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - MT16408/O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: 

ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 13/03/2020 08:46:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008446-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAIALE FIALHO EGUEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008446-88.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:THAIALE FIALHO 

EGUEIS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

22/04/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 13 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: 1008451-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BOCON (REQUERENTE)

SILVONE MARIA BOCON (REQUERENTE)

KELLY DAYANA LOPES VAZ BOCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA OGLIARI OAB - MT9744-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008451-13.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KELLY DAYANA 

LOPES VAZ BOCON e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELAINE CRISTINA OGLIARI, KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO 

POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 

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: 1007427-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007427-47.2020.8.11.0002. AUTOR: MARIA DO CARMO DE MORAES 

REU: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Vistos, etc. 

Considerando que o comprovante de endereço é documento indispensável 

à propositura de ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95), 

DETERMINO à parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, trazendo aos autos 

a cópia do comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio 

emitido com no máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido 

prazo garante a atualidade do endereço da parte, com a definição correta 

do Juízo competente e viabiliza que as intimações ocorram com 

segurança, a fim de evitar que o serviço seja refeito, pois o documento de 

id. 29649691 está em nome de terceiro não identificado. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiencia designada, evitando a perda do ato, a qual será 

novamente designada após o cumprimento da diligencia pela parte, se for 

o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008458-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA BARAUNA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008458-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DAYANA 

BARAUNA DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CONCEICAO 

FABIANE DA SILVA POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

16/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 13 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007947-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON DA SILVA CUSTODIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007947-07.2020.8.11.0002. AUTOR: JONILSON DA SILVA CUSTODIO 

REU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. INTIME-SE a parte autora, 

para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

321, Parágrafo Único do NCPC/2015, colacionando aos autos, o 

Instrumento de Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a 

inicial devendo ser em conformidade com o que determina o art. 103 e 

seguintes do NCPC/2015, devendo TRAZER A PROCURAÇÃO ORIGINAL E 

APRESENTAR NA SECRETARIA DESTE JUIZADO PARA CERTIFICAR A 

AUTENTICIDADE (ART.425, VI, §1° DO NCPC), vez que a assinatura que 

consta na Procuração anexada (id. 30042667) é imagem separada do 

restante da Procuração. A não apresentação do documento na forma ora 

determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Considerando o tempo necessário para a emenda ora 

determinada, cancelo a audiencia designada, evitando a perda do ato, a 

qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008297-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR BENEDITO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008297-92.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JAIR BENEDITO DA COSTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Analisando a inicial, não se vislumbra qualquer pedido de 

tutela de urgência e/ou evidência. AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO já 

designada. Defiro a gratuidade de Justiça, com escoro no Art. 54 da Lei 

9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Outrossim, em 

consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO, 

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 implicará em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-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 DESPACHO Processo: 

1005876-32.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LETICIA OLIVEIRA FLORES 

PICOLI REQUERIDO: L LAGROTERIA, HTM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS 

ELETRO-ELETRONICOS LTDA Vistos etc. Os autos vieram-me conclusos 

para análise do pedido de id. 30007230, reconsideração da liminar 

indeferida no id. 29716067, no entanto, não acostou aos autos nenhum 

documento novo com o fito de motivar a aludida pretensão, nem argumento 

pertinente a dar supedâneo à modificação do entendimento deste Juízo, 

não trazendo qualquer prova suficiente à reconsideração pugnada, pelo 

resta indeferida, ressaltando-se que se avizinha a audiência de 

conciliação, podendo ser modificada a decisão em caso de alteração do 

plano probatório dos autos. Dê-se prosseguimento normal ao feito. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006639-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYANE DE PAULA DUTRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS STERING OAB - MT24792/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006639-33.2020.8.11.0002. REQUERENTE: THAYANE DE PAULA DUTRA 

FERREIRA REQUERIDO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO 

RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO Vistos etc. Os autos vieram-me 

conclusos para análise do pedido de id. 30028915, reconsideração da 

liminar indeferida no id. 29873048, acostando aos autos o contrato de 

prestação de serviços educacionais (id. 30028917), apontando cláusula 

que entende apropriada ao conhecimento de seu pedido. No entanto, a 

mesma cláusula mencionada pela parte, em continuidade à 

regulamentação, frisa ao final, verbis: 6.1.2 Regras aplicáveis à matrícula 

e sua renovação. O Aluno declara estar ciente de que: [...] (v) no caso de 

reprovação de disciplina e/ou atividade relativa a período letivo anterior, 

não é possível a promoção para o penúltimo e último período letivo. E 

consta da inicial que a autora está no penúltimo semestre. Assim, tal 

argumento não tem o condão de dar supedâneo à modificação do 

entendimento deste Juízo, não trazendo qualquer prova suficiente à 

reconsideração pugnada, pelo resta indeferida, ressaltando-se que se 

avizinha a audiência de conciliação, podendo ser modificada a decisão em 

caso de alteração do plano probatório dos autos. Dê-se prosseguimento 

normal ao feito. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008161-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA IRIS ROMPATE PALMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008161-95.2020.8.11.0002. AUTOR: VANESSA IRIS ROMPATE PALMA 

REU: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Considerando que o 
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comprovante de endereço é documento indispensável à propositura de 

ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte 

autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos termos 

dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo aos autos a cópia do 

comprovante de residência EM SEU PRÓPRIO NOME (Art. 320 do CPC), 

emitido com no máximo 90 (noventa) dias, LEGÍVEL, pois a delimitação do 

referido prazo garante a atualidade do endereço da parte, com a definição 

correta do Juízo competente e viabiliza que as intimações ocorram com 

segurança, a fim de evitar que o serviço seja refeito, pois a fatura juntada 

no id. 30133093 está ilegível. DETERMINO, ainda, em igual prazo e com 

base nos mesmos dispositivos acima citados, que a parte autora colacione 

aos autos, a cópia LEGÍVEL dos documentos pessoais a fim de ser visível 

a foto e o número de inscrição da parte reclamante, pois o RG juntado no 

id. 30132490 está ilegível. A não apresentação dos documentos na forma 

ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo 

único do CPC/2015). Considerando o tempo necessário para a emenda ora 

determinada, cancelo a audiencia designada, evitando a perda do ato, a 

qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008168-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA PEREIRA MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOAO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT15950-O 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO DOS SANTOS OAB - MT10408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008168-87.2020.8.11.0002. AUTOR: ANDREIA PEREIRA MIRANDA REU: 

CLARO S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo 

Código de Processo Civil, para juntar documento que comprove a inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a consulta de balcão 

SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações 

Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias, porquanto os 

documentos juntados (id. 30135207, 30135210 e 30135212) não 

apresentam a data da inscrição, inviabilizando o pedido de dano moral. A 

não apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Considerando 

o tempo necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiência 

designada, evitando a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, 

a qual será novamente designada após o cumprimento da diligência pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008460-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELITON WILLIAM NOGUEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008460-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WELITON 

WILLIAM NOGUEIRA DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAFAEL CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

16/04/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 13 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: 1002348-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOWALBERG AURELIO DUARTE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA OAB - MT15579/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002348-87.2020.8.11.0002. AUTOR: JOWALBERG AURELIO DUARTE 

FRANCA REU: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos, etc. Acolho 

a emenda à inicial de id. 29703813 em conjunto com os documentos 

anexos (id. 29706279). Com as informações prestadas (id. 29703813) o 

pedido liminar resta prejudicado. DESIGNE-SE A AUDIENCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. Defiro a gratuidade de Justiça, 

com escoro no Art. 54 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO, 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 implicará 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008271-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS 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: 

1008271-94.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, para no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 13/03/2020 10:32:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008175-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS WILSON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008175-79.2020.8.11.0002 INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A 
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INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo 

Código de Processo Civil, para juntar documento que comprove a inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a consulta de balcão 

SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações 

Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias. A não 

apresentação do documento implicará em indeferimento da inicial, (Art. 

321, Parágrafo único do CPC). Assinado eletronicamente por: MARCI 

FERRI CARVALHO DIAS 13/03/2020 10:41:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008175-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATIAS WILSON DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008175-79.2020.8.11.0002 INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo 

Código de Processo Civil, para juntar documento que comprove a inscrição 

nos órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a consulta de balcão 

SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações 

Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias. A não 

apresentação do documento implicará em indeferimento da inicial, (Art. 

321, Parágrafo único do CPC). Assinado eletronicamente por: MARCI 

FERRI CARVALHO DIAS 13/03/2020 10:43:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008285-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILDES DA LUZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENNE VIEIRA ORMONDE OAB - MT26271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008285-78.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, para no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 13/03/2020 10:48:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008464-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008464-12.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEXANDRO DA 

SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO RAMOS 

VARANDA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 15/04/2020 Hora: 17:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1008316-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008316-98.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, para no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio ou documento que 

comprove vinculo com a parte autora, sob pena de indeferimento da inicial. 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 13/03/2020 

10:56:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008473-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHEFANE CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008473-71.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ESTHEFANE 

CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

15/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 13 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: 1008474-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHEFANE CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008474-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ESTHEFANE 

CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 

COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

15/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 13 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: 1008475-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTHEFANE CAMPOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008475-41.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ESTHEFANE 

CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RONAN DA 
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COSTA MARQUES POLO PASSIVO: ENERGISA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

15/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 13 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: 1008477-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO PADILHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008477-11.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE FERNANDO 

PADILHA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

15/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 13 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: 1008481-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008481-48.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEXANDRO DA 

SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO RAMOS 

VARANDA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 13:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1008482-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008482-33.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FABIO JUNIOR 

PINTO DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 13:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1008322-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA COSTA GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIR MORAES SERRA (REU)

PEDRO GONCALO DA LUZ BUENO JUNIOR (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: 

1008322-08.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, para no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, bem como extratos legíveis, sob pena de 

indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI 

CARVALHO DIAS 13/03/2020 12:03:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008302-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFFER ELLEN LEITE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 

1008302-17.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, para no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 13/03/2020 12:12:52

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008484-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE TENUTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008484-03.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JACKELINE 

TENUTES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA 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: 16/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1008485-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1008485-85.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSIMAR 

FERNANDES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 16/04/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012247-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA LEAO (EXECUTADO)

 

INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no Mov. retro, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003050-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAU JORGE BUDIB OAB - 690.030.501-63 (REPRESENTANTE)

ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA OAB - MT13786-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JC PIZZARIA LTDA (INTERESSADO)

 

INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no Mov. retro, sob pena de 

arquivamento, e por este motivo houve o cancelamento da audiência.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020421-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DE MORAES (EXECUTADO)

 

INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no Mov. retro, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008177-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN PATRIC ARANTES BEZERRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(TESTEMUNHA)

 

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: 

1008177-49.2020.8.11.0002 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, pois a 

procuração juntada foi emitida em 25.02.2019, devendo juntar procuração 

atualizada. Em igual prazo colacione aos autos comprovante de residência 

atualizado e em nome próprio ou documento que comprove vinculo com a 

parte autora. A não apresentação dos documentos implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 13/03/2020 12:43:41

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002858-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA LUCIA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no Mov. retro, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002603-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PRECZEWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE FREIRE DINIZ OAB - GO47767 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (REQUERIDO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se sobre o AR NEGATIVO juntado no Mov. retro, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007932-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA LEITE DE ARAUJO ARRUDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (TESTEMUNHA)

 

Processo n. 1007932-38.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) TESTEMUNHA: 

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA - MT25413/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 12:40, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 13/03/2020 13:09:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008491-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS DE SIQUEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008491-92.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MATHEUS 

LUCAS DE SIQUEIRA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES POLO PASSIVO: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 12:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 de março de 
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2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008494-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON ILDEFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008494-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOILSON 

ILDEFONSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 23/04/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 

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: 1008505-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDRIANO VILELA DA COSTA FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT13741-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008505-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDRIANO 

VILELA DA COSTA FREIRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 13/04/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1008512-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008512-68.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEXANDRO DA 

SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO RAMOS 

VARANDA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 14:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1008513-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINE GODOY MONTEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA OAB - MT24388/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FD DO BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA (REU)

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1008513-53.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA 

CAROLINE GODOY MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PEDRO 

ISRAEL DE ABREU LIMA POLO PASSIVO: BANCO COOPERATIVO DO 

BRASIL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1012448-38.2019.8.11.0002

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:

CHARLES GOMES RODRIGUES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

EDUARDO AUGUSTO CAMPOS CANDIDO (TERCEIRO INTERESSADO)

ALINE CALDAS BRITO OAB - MT22235/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1012448-38.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO CHAPADA DOS 

BURITIS EXECUTADO: CHARLES GOMES RODRIGUES VISTO. Ante a 

informação dos dados corretos da parte executada no id. 27603484, 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, 

valendo esta decisão como CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte 

executada para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, 

PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os 

autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à 

penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, 

venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para 

que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. 

Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do 

bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008514-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR OAB - MT13674-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008514-38.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALEXANDRO DA 

SILVA CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROGERIO RAMOS 

VARANDA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 22/04/2020 Hora: 14:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1008516-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008516-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALINE ARRUDA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RWLY GWLYT AFONSO 

ALVES DA SILVA POLO PASSIVO: OI BRASILTELECOM 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: 

22/04/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 13 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: 1008518-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLANE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOUSART SOUZA XAVIER OAB - MT26283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008518-75.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GIRLANE GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOUSART SOUZA XAVIER 

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: 22/04/2020 Hora: 14:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1008519-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008519-60.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DEIZE REGINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 14:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1008524-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EGINO PINTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008524-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EGINO PINTO DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 12:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1008525-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CARVALHO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1008525-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ALINE 

CARVALHO DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JEANE 

PAREJA POLO PASSIVO: IUNI EDUCACIONAL S/A. e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

13/04/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 13 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: 1008527-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLANE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOUSART SOUZA XAVIER OAB - MT26283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008527-37.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GIRLANE GOMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MOUSART SOUZA XAVIER 

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: 14/04/2020 Hora: 16:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1008529-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA GONCALVES QUEIROZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008529-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA 

AUXILIADORA GONCALVES QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO 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: 22/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1008532-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA GONCALVES QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA OAB - MT21510/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008532-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA 

AUXILIADORA GONCALVES QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA POLO PASSIVO: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO 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: 22/04/2020 Hora: 14:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008003-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO OAB - MT25857-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008003-40.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 14:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

13/03/2020 16:11:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008536-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUCAS NESTOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008536-96.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DANIEL LUCAS 

NESTOR DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDLLER FELIX 

RODRIGUES POLO PASSIVO: LOJAS AVENIDA 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: 

22/04/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 13 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: 1000326-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000326-56.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 13/03/2020 

16:35:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016504-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN RODRIGUES BECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1016504-17.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

LEONARDO SULZER PARADA - MT11846-B, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 13/03/2020 

16:36:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008540-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZILDA LUCIA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1008540-36.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EZILDA LUCIA DE 

MAGALHAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1015761-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FRANCISCO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))
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JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1015761-07.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

YASMIN DE PINHO NOVO - MT21335/O, JONATAS PEIXOTO LOPES - 

MT20920-O, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o 

deposito realizado ID 30231561, pugnando o que entender de direito, em 

caso de concordância informar dados bancários, para fins de expedição 

de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 13/03/2020 16:51:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANE OLIVEIRA MONTEIRO (INTERESSADO)

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))

 

Processo n. 1000472-97.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 13/03/2020 

16:59:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014430-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA OAB - MT23481/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1014430-87.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - MT23481/O para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID 

30274353, pugnando o que entender de direito, em caso de concordância 

informar dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 13/03/2020 17:03:54

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008527-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLANE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOUSART SOUZA XAVIER OAB - MT26283/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008527-37.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GIRLANE GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do 

CPC/2015, colacionando aos autos, cópia do histórico de consumo e do 

histórico de pagamento, referente aos últimos 12 (doze) meses da 

Unidade Consumidora (Art. 320 do CPC/2015). Informo que os documentos 

supracitados podem ser retirados pela internet, no site da reclamada. 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do Art. 321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos 

autos a cópia LEGÍVEL dos documentos pessoais a fim de ser visível a 

foto e o número de inscrição da parte reclamante, pois a CNH juntada no 

id. 30282584 está ilegível. Ainda, INTIME-SE a parte autora, para no mesmo 

prazo juntar o contrato de aluguel mencionado. A não apresentação dos 

documentos na forma ora determinada implicará em indeferimento da 

inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Considerando o tempo 

necessário para a emenda ora determinada, cancelo a audiencia 

designada, evitando a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, 

a qual será novamente designada após o cumprimento da diligencia pela 

parte, se for o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010767-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXECUTADO)

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010767-33.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: MRV PRIME XVII INCORPORACOES 

SPE LTDA, CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR Vistos, etc. Trata-se de 

Execução de Título Extrajudicial. A Executada MRV efetuou o pagamento 

no valor de R$ 2.568,19 (id. 28450330). A exequente, por sua vez, 

requereu o levantamento do referido valor e a exclusão da executada 

MRV e prosseguimento da execução quanto a segunda executada 

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito tão somente quanto a primeira executada MRV e 

DETERMINO prosseguimento da execução com relação a segunda 

executada. Proceda-se a exclusão da MRV PRIME XVII INCORPORADORA 

do polo passivo da demanda. Expeça-se o competente alvará judicial do 

valor depositado (R$ 2.568,89) para a exequente, na forma requerida no 

id. 28956370. Após, voltem os autos conclusos para penhora on-line. 

Publique-se. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020612-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020612-89.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - MT0012037A-O, para apresentar as contrarrazões aos 
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embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

13 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 13/03/2020 17:25:41

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011082-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMAR ROMERO DA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1011082-61.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: ROMAR ROMERO DA CONCEICAO Vistos etc. Trata-se de 

execução de título extrajudicial. Devidamente citada/intimada (Ar do id 

24654005 e 27856985) a executada não compareceu na audiência, 

tampouco, impugnou a penhora de valores realizada no id 26580885, na 

importância de R$ 137,55. Ante ausência de manifestação da parte 

executada, defiro pedido de liberação do valor bloqueado em favor da 

exequente, na forma requerida no id. 28524043. Intime-se a exequente 

para manifestar no prosseguimento do feito, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

Expeça-se o alvará e, em seguida, não havendo manifestação, venham os 

autos conclusos para extinção do processo. Intime-se . Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012341-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO SOUSA LIMA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012341-91.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: LARA 

CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - MT7614-O , para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 13/03/2020 

17:59:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007151-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO WALDEVINO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (TESTEMUNHA)

 

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: 

1007151-16.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 16/04/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

13/03/2020 18:23:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007498-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO FERREIRA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007498-49.2020.8.11.0002 INTIMA-SE A PARTE AUTORA, ESCLARECER 

A PARTE JUNTADO NA PETIÇÃO INICIAL E A JUNTO AO SISTEMA PJE NO 

POLO PASSIVO, HAJA VISTA NÃO SEREM AS MESMAS REQUERIDAS. 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

11/03/2020 15:39:53

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008571-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO LESCANO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1008571-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CELSO 

LESCANO JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILA 

GONCALVES DE ARRUDA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 15/04/2020 Hora: 12:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 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: 1005499-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA MARIA DO NASCIMENTO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1005499-61.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 16/04/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

11/03/2020 16:41:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008080-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008080-49.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 
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máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 13/03/2020 17:33:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008054-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLER TACEO COUTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

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: 

1008054-51.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 13/03/2020 17:19:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006608-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COSMO DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SOUZA BATISTA OAB - MT27275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006608-13.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VITORIA COSMO DIAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS 

DE PAGAMENTO S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, para 

EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

320, do Novo Código de Processo Civil, para juntar documento que 

comprove a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a 

consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada 

nas Associações Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias, 

porquanto o documento juntado (id. 29669809) não apresenta a data da 

inscrição, inviabilizando o pedido de dano moral. A não apresentação do 

documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC). Considerando o tempo necessário 

para a emenda ora determinada, cancelo a audiência designada, evitando 

a vinda desnecessária da parte autora à solenidade, a qual será 

novamente designada após o cumprimento da diligência pela parte, se for 

o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007977-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007977-42.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 15 dias, colacionar aos autos procuração com data de emissão 

recente, conforme art. 654 §1º, do CC, haja vista o documento 

apresentado ser de 2018, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 13/03/2020 15:26:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007686-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY ALMEIDA PRADO OAB - MT24102/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (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: 

1007686-42.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos a 

cópia dos documentos pessoais LEGÍVEL, haja vista o documento 

apresentado estar de difícil visualização, e por este motivo houve o 

cancelamento da audiência. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 13/03/2020 15:22:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007869-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BEZERRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 

1007869-13.2020.8.11.0002 Intima-se a Parte Autora, para EMENDAR A 

INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar comprovante/extrato do 

nome negativo, retirado do balcão do órgão de restrição SERASA/SPC 

(CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais) com data recente, 

haja vista o documento apresentado contar a data de 02/2019, sob pena 

de indeferimento da inicial e por este motivo houve o cancelamento da 

audiência. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

13/03/2020 14:03:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007490-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBEIRO DE JESUS GONCALVES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (TESTEMUNHA)

FLEX IMP.EXPORT.IND.E COMER DE MAQUIN.E MOTORES LTDA 

(TESTEMUNHA)

 

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: 

1007490-72.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, declarações com datas recentes e procuração 

com data de emissão recente, conforme art. 654 §1º, do CC, sob pena de 

indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 13/03/2020 13:25:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020119-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL ANGELO RODRIGUES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1020119-15.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 23/04/2020 Hora: 12:40 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

13/03/2020 13:28:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008045-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONALISA DIAS FERNANDES DA COSTA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA THAYS REGINA OAB - MT27209/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (TESTEMUNHA)

 

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: 

1008045-89.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 22/04/2020 Hora: 15:10 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

13/03/2020 18:41:13

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006215-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORNAL A GAZETA LTDA (REU)

SILVANA RIBAS (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006215-88.2020.8.11.0002. AUTOR: ABEL BALBINO GUIMARAES REU: 

JORNAL A GAZETA LTDA, SILVANA RIBAS Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL com pedido 

de antecipação de tutela, aduzindo a parte autora que é Juiz de Direito e 

foi vítima de publicação falsa e mentirosa - Fake News – quando, em 

cumprimento de seu mister proferiu decisão na qual o indiciado foi preso 

em flagrante delito por prática de crime de receptação, e em consonância 

com os ditames legais aplicou para este crime medidas cautelares 

alternativas diversas da prisão, e em continuidade, verificando a 

existência de prisão decretada em outro processo criminal pelo crime de 

latrocínio em trâmite no mesmo Juízo, ao cumprir aquele alvará de soltura 

(do processo de receptação), o acusado permaneceu preso por aquele 

outro crime (latrocínio - confesso), conforme Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, e em audiência de custódia restou convertida a prisão temporária 

em prisão preventiva, garantindo a ordem pública e aplicação d alei penal. 

Afirma que, ao noticiar o acontecido, a imprensa de forma irresponsável e 

sem checar a veracidade dos fatos fez veicular mídia audiovisual de 

forma distorcida e mentirosa matéria jornalística requerida: Jornal a Gazeta 

MT e assinada pela 2ª requerida, a jornalista Silvana Ribas, divulgando 

falsamente ter concedido liberdade a latrocida confesso, com nítido 

objetivo de macular sua imagem profissional e pessoal e ainda intenção de 

provocar ira e revolta na comunidade e sociedade, e não de dar 

publicidade a fatos de interesse público, sua real função. Decido. Não 

houve pedido liminar nesta ação. DESIGNE-SE A AUDIENCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007201-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER VINICIUS DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL MORAES VALENTE OAB - MT21549/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007201-42.2020.8.11.0002. AUTOR: WENDER VINICIUS DE CAMPOS REU: 

CIELO S.A. Visto. A inicial e os documentos não aparecem para este 

Juízo. Intimo a parte autora a juntar novamente para permitir a análise. 

Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007397-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DELLA BELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA 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: 

1007397-12.2020.8.11.0002. AUTOR: DANIELA DELLA BELLA REU: 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

POR INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SCPC, aduzindo a parte autora que ao 

tentar comprar a prazo no comércio local foi informada que seu nome está 

negativado pela parte requerida, afirmando que não possui qualquer 

relação jurídica com a mesma e a mesma não foi aluna da instituição 

educacional Ré, e portanto, desconhece o saldo devedor apresentado em 

rol de inadimplentes, e tentando resolver administrativamente não obteve 

êxito. Desta forma, requer seja determinado à parte requerida que exclua 

seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 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 pelo extrato SCPC juntado a existência de outro apontamento que 

não o questionado, (consultoria Ferreira) sobre o qual a parte não nega a 

dívida que é de 2017, afirmando que intentou ação de consignação em 

pagamento por não conseguir localizar o credor (autos 

100769-44.2020.811.0002) perante o Juizado Especial (rito incompatível), 

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 
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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: 1007418-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUELEN MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007418-85.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SUELEN MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc TUTELA DE 

URGÊNCIA cc RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS, aduzindo 

a parte autora que ao tentar comprar a crédito no comércio local foi 

informada que seu nome está negativado pela parte requerida, declarando 

não ter qualquer relação jurídica com a mesma e afirma desconhecer a 

origem do suposto débito, e tentando resolver administrativamente não 

obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu 

nome seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao 

crédito, sob pena de multa diária 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 consulta balcão SPC em que constam os 

apontamentos suscitados no valor de R$ R$ 96,65 (noventa e seis reais e 

sessenta e cinco centavos), e dois no valor de R$ 107,00 (cento e sete 

reais), inclusos em 07.09, 07.10 e 07.11.2019, respectivamente, restrição 

única e recente, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007493-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA MARQUES SOUZA DA MATTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO (REU)

BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007493-27.2020.8.11.0002. AUTOR: CASSIA MARQUES SOUZA DA 

MATTA REU: BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, 

UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Vistos etc. 

Trata-se de REPARAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que firmou contrato com a 

administradora de plano de saúde BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE 

BENEFICIOS LTDA no ano de 2017 para utilização do plano UNIMED, 

afirmando que está fazendo tratamento oncológico e sentindo fortes dores 

nos pulsos, e tentando consultar com ortopedista foi impedida sob o 

argumento de que não estão atendendo a região do estado de Mato 

Grosso, o que gerou estranheza uma vez que a sua abrangência é 

nacional, e tentando resolver a questão administrativamente, inclusive n 

PROCON, não obteve sucesso. Desta forma, requer seja determinada que 

as Reclamadas realizem a LIBERAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE da 

Reclamante para que seja realizado o atendimento médico, internação e 

realização de exames que a Reclamante necessite, no prazo de 24 horas 

após a intimação do deferimento desta, bem como seja imposto as Rés 

uma MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) ao dia, em caso de 

retardamento ou desobediência a determinação. 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 diversos documentos que coadunam e 

demonstram toda a narrativa apresentada: relatório comprovando estar em 

dias com os pagamentos das faturas (id. 29948186), comprovante de 

consulta agendada e conversas via aplicativo (Clínica Genus) (id. 

29948187 e 29948188), a carteirinha da UNIMED com validade até 

01.02.021 (id. 29948188), trocas de mensagens com a UNIMED na 

tentativa de resolução e reclamação no PROCON (id. 29948190), 

declaração do médico que acompanha o tratamento oncológico atestando 

consulta no próximo dia 19.03.2020 (id. 29948892). Assim, cogente o 

acolhimento do pedido liminar, mormente considerando não estar em mora 

a parte autora, bem como seu estado de saúde, que diante dos 

documentos apresentados, de natureza urgente. Quanto às questões 

sobre a migração do plano para outra unidade, é entendimento da 

jurisprudência que tal fato nada muda os direitos do consumidor, verbis: 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. 

RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED 

EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO 

MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. 

TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico 

que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de 

saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad 

causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os 

planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei 

nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços 

remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, 

existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, 

nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor 

(art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo 

Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, 

independentes entre si e que se comunicam através de um regime de 
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intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de 

saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem 

responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed 

executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se 

apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo 

território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 

4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico 

que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam 

personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para 

aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram 

mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É 

transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o 

atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração 

existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte 

confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser 

exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de 

tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a 

Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda 

oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. 

Recurso especial não provido. (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 

31/05/2017). (grifo nosso). 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 que as requeridas realizem 

a LIBERAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE da Reclamante para que seja 

realizado o atendimento médico, internação e realização de exames que a 

Reclamante necessite, no prazo de 24 horas contados a partir da 

intimação desta decisão, como pugnado, 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: 1007432-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SALETE GILIOLI DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007432-69.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA SALETE GILIOLI DE 

BRITO REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA Vistos, etc. De proêmio, indefiro o pedido constante no id. 

29956045, porquanto o furto dos documentos da parte autora que gerou 

as duas ações não é suficiente à caracterização de conexão entre as 

ações. Trata-se de AÇÃO DECL. DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO/RELAÇÃO 

JUR. CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

c/c PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”, aduzindo a parte 

autora que foi vítima de furto de sua carteira contendo seus documentos e 

cartões em 27.05.2019, posteriormente recebendo faturas de seu cartão 

de crédito da requerida constando compras no mesmo dia do sinistro, 

afirmando que então fez todos os procedimentos necessários diante da 

empresa para a exclusão das compras indevidas, sem conseguir resolver 

a questão, além de ter seu nome negativado. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados 

dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (um mil reais). Decido. Analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou boletim de ocorrências narrando os fatos (id. 29922679), 

faturas com as cobranças impugnadas (id. 29922680), bem como consulta 

balcão SPC em que consta o apontamento suscitado no valor de R$ 

1.507,29 (um mil e quinhentos e sete reais e vinte e nove centavos), 

incluso em 02.09.2019, restrição única (além da outra questionada nos 

autos nº 1007421-40.2020.8.11.0002 em trâmite no Juizado Especial Cível 

do Cristo Rei), e recente, coadunando com a narrativa apresentada, 

autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007509-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO DE MORAES PROENCA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANAYRA LAURA DE MORAES PROENCA OAB - MT23792-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007509-78.2020.8.11.0002. AUTOR: BENEDITO ANTONIO DE MORAES 

PROENCA FILHO REQUERIDO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS S. A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, aduzindo a parte autora restando inadimplente com contrato 

perante a parte requerida, fez acordo e quitou o débito nos autos de nº 

1001683-71.2020.811.0002 que tramitou na Vara de Direito Bancário de 

Várzea Grande, e tentando fazer um empréstimo bancário se surpreendeu 

ao ser anunciado que seu nome ainda está negativado, afirmando que 

tentou resolver administrativamente, mas não obteve sucesso. Desta 

forma, requer concessão de liminar para que seu nome seja excluído do 

banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa 

diária 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 
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suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou consulta balcão SPC em que consta o apontamento 

suscitado no valor de R$ 1.401,94 (um mil e quatrocentos e um reais e 

noventa e quatro centavos), incluso em 25.11.2019 (id. 29955558), bem 

como o boleto (id. 29955560) e o comprovante de pagamento (id. 

29955561), restrição única e recente, coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007834-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007834-53.2020.8.11.0002. AUTOR: IRENO DOS SANTOS REU: ITAPEVA 

VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE LIMINAR C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito 

no comércio local foi informada que seu nome está negativado pela parte 

requerida, afirmando não ter qualquer relação jurídica com a mesma e não 

possui débito algum com a Ré, entendendo serem indevidas tanto a 

cobrança quanto a inclusão de seus dados no cadastro de restrição ao 

crédito, e tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. 

Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome seja 

excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, bem 

como se abstenha da cobrança, sob pena de multa diária 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 consulta 

SPC (id. 30005522) em que consta o apontamento suscitado no valor de 

R$ 278,57 (duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), 

incluso em 23.12.2019, restrição única e recente, coadunando com a 

narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de 

consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte 

autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação. 

DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive a 

SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008003-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DOUGLAS ROSSETTI BUENO OAB - MT25857-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008003-40.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RENAN RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C 

OBRIGAÇÃO DE FAZER E COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade consumidora UC 

6/2751742-4, e que as faturas com vencimentos 31.01.2020 e 04.03.2020 

chegaram com valores exorbitantes e não condizentes com seu consumo, 

informando que tentou resolver administrativamente junto ao PROCON, 

mas sem sucesso, temendo pela suspensão do fornecimento. Por essas 

razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a requerida se 

abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, bem como de negativar 

seu nome e cobrar pelas faturas nos valores exorbitantes, sob pena de 

multa diária a ser arbitrada. Decido. Compulsando os autos, a priori, 

evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados a reclamação 

perante o PROCON (id. 30062418) sem a resolução da questão, as faturas 

questionadas (id. 30062416) nos valores de R$ 653,70 (seiscentos e 

cinquenta e três reais e setenta centavos) e R$ 553,75 (quinhentos e 

cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos), e diante do histórico do 

consumo da unidade consumidora do autor, no corpo da inicial 

constata-se que realmente as faturas distoam da média dos demais 

meses, sendo as únicas contas pendentes, coadunando com as 

alegações da requerente, por ora, autorizando o deferimento liminar. Nos 

autos, tem-se como PRETENSÃO INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou 

RESTABELECIMENTO da ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos 

dias atuais, cuja suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor 

DANOS de GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 
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EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/2751742-4 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003628-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA DE ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTOCOMPANY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003628-93.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DEBORA APARECIDA DE 

ALMEIDA LIMA REQUERIDO: ODONTOCOMPANY Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS CUMULADA TUTELA ANTECIPADA, aduzindo a parte autora 

que em 21.10.2019 contratou a confecção de uma prótese dentária com a 

parte requerida, pagando uma entrada de R$ 200,00 (duzentos reais) e 

com a entrega em 25.11.2019 pagaria o restante de R$ 580,00 (quinhentos 

e oitenta reais), afirmando que tivera que moldar novamente sendo 

prometida a entrega antes do natal, o que não ocorreu, e tentando 

resolver a questão administrativamente, não obteve sucesso. Desta 

forma, requer seja determinado liminarmente à parte requerida efetive a 

devolução do valor pago, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais). 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 que a liminar 

requer devolução imediata de valor, sendo que os fatos narrados 

dependem de prova ainda ausente no feito, sendo as até então 

constantes dos autos insuficientes ao intento, 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: 1008210-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE VITORIA CRAUS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008210-39.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ARIANE VITORIA CRAUS 

RIBEIRO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS c/c TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que 

ao tentar comprar a prazo no comércio local foi informada que seu nome 

está negativado pela parte requerida, afirmando que era cliente da mesma 

mas cancelou o contrato em dezembro/2019 não deixando nada em 

aberto, e tentando resolver administrativamente não obteve êxito. Desta 

forma, requer seja determinado à parte requerida que exclua seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 

(cem reais). 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 no 

extrato balcão SPC (id. 30149379) a existência de outro apontamento que 

não o questionado (HAVAN), além deste ter sido apontado ainda em 

abril/2016, 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 
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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: 1003797-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIRENE MARTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003797-80.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LAUDIRENE MARTA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Acolho a 

emenda à inicial de id. 29722814. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C COM INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito no 

comércio local foi informada que seu nome está negativado pela parte 

requerida, afirmando não ter qualquer relação jurídica com a mesma e não 

reconhece o referido débito por ela cobrado, o qual originou a inclusão de 

seu nome no rol dos maus pagadores, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária 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 consulta 

SERASA em que consta o apontamento suscitado no valor de R$ 137,56 

(cento e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos), incluso em 

16.05.2018, restrição única e recente, coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008284-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSLAINE APARECIDA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008284-93.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSLAINE APARECIDA DA 

SILVA PEREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a parte 

autora que ao tentar comprar a crédito no comércio local foi informada que 

seu nome está negativado pela parte requerida, afirmando não ter 

qualquer relação jurídica com a mesma e desconhece o valor cobrado e 

sustenta que a restrição lançada é totalmente indevida, e tentando 

resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados 

dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária 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 consulta 

SCPC em que consta o apontamento suscitado no valor de R$ 105,84 

(cento e cinco reais e oitenta e quatro centavos) incluso em 28.03.2016, 

restrição única em nome d parte autora, coadunando com a narrativa 

apresentada, autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, 

verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a 

qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, 

poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015104-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GONCALO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO XAVIER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015104-65.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: JOAO GONCALO DOS 

SANTOS EXECUTADO: DIEGO XAVIER DOS SANTOS Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados. Verifica-se que o 

resultado foi positivo, conforme o comprovante em anexo. Intimo a parte 

exequente sobre a penhora, devendo informar se tem algo mais a 

reclamar. Intime-se a parte executada para apresentar embargos no prazo 

legal. Em caso de AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou 
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havendo concordância da parte CREDORA e DEVEDORA com o(s) 

VALOR(ES) PENHORADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, então, o 

competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de 

transferência de valores seja para a conta do(a) advogado(a) da parte 

credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o 

instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a) ‘receber, dar 

quitação’. Tudo cumprido, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO,com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. CASO SE TRATE DE 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008488-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE MARIA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008488-40.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELENICE MARIA DA SILVA 

CASTRO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Trata-se de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, aduzindo 

a parte autora que é aposentada e contraiu em 2017 junto ao banco 

requerido um empréstimo consignado, mas além do valor do empréstimo, 

restou descontado valor referente a cartão de crédito – uma forma de 

compensar os juros mais baixos do consignado, sem informar o cliente 

sobre o fato, e tal importância - cartão de crédito - continua a ser 

descontada, e tentando resolver administrativamente a questão não 

obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seja 

suspenso o desconto referente a cartão de crédito em seu holerite, bem 

como se abstenha de negativar seu nome, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada. Decido. É certo que este Juízo vinha deferindo as liminares com 

teor análogo ao dos presentes autos. No entanto, a experiência dos 

procedimentos em relação à mesma matéria em discussão pelas diversas 

ações no mesmo sentido que aportam neste Juizado, induz à necessária 

revisão do entendimento até então adotado, com força de modificação. 

Com efeito, denota-se que entre a audiência de conciliação e o processo 

restar maduro para decisão definitiva com prolação de sentença, tal 

período geralmente não tem ultrapassado dois meses. E, ainda, 

considerando toda a movimentação necessária para o cumprimento da 

liminar pela Secretaria, motivando um trabalho que, com a sentença acaba 

por gerar retrabalho em período tão reduzido, há que ponderarmos para 

uma decisão mais acertada com a realidade vivenciada, em conformidade 

com os princípios regentes do rito especial. Diante destas ponderações, e 

enquanto que na quase totalidade dos feitos os descontos já vêm 

perdurando por anos, como nos presentes autos: desde 2017, conclui-se 

não restar vigente a urgência e o perigo de dano a justificar a concessão 

da tutela em sede de cognição sumária. Desta forma, analisado os autos, 

verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não 

vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente, sendo sensato que se aguarde o regular 

encaminhamento processual. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente um dos requisitos 

que a autorizam - perigo de dano -, assegurando os preceitos do rito 

especial, como suscitado. Em tempo, INTIME-SE a parte autora para que 

junte aos autos planilha discriminada com as atualizações dos valores que 

entende devidos, diante do pedido de restituição. 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: 1007324-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007324-40.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADEMIR DE SOUZA MARTINS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A 1007324-40.2020.811.0002 Vistos, etc. Acolho a emenda à inicial de 

id. 30141290. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

aduzindo a parte autora que adquiriu um imóvel cuja unidade consumidora 

é UC 6/1968470-3, se recusando a concessionária a religar e transferir a 

mesma para seu nome em virtude de débitos de terceiro, afirmando que 

tentou por diversas vezes resolver a situação administrativamente, mas 

sem sucesso, estando sem o fornecimento. Por essas razões, requer a 

concessão da medida liminar a fim de que a requerida PROCEDA a 

transferência da unidade consumidora bem como o religamento da energia 

no imóvel situado a Rua F, Quadra 33, Lote 12, Bairro Portal da Amazonia, 

Varzea Grande, MT, sob pena de multa diária de 1.000,00 (um mil reais). 

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, dispensando o mínimo de 

contraditório sobre os fatos e a regular produção da prova, porquanto se 

constata que o imóvel foi adquirido em 05.12.2014 conforme contrato de 

compra e venda (id. 29882710), e o documento juntado na emenda à inicial 

intitulado DOCUMENTO PARA PAGAMENTO DE CONTA espelham como 

mês de referência fevereiro/2016 com vencimento 05.03.2016, e mês de 

referência novembro/2016 com vencimento 20.12.2016, períodos em que o 

autor já detinha a posse do imóvel, frisando-se ainda que a parte não 

atendeu a determinação da emenda quanto à juntada de histórico de 

consumo e do histórico de pagamento da unidade consumidora, 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. Considerando a 

IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, 

não só pelo conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, 

etc., DETERMINO À SECRETARIA que ADIANTE A AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO excepcionalmente para o mais rápido possível, neste caso 

específico. 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 
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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: 1008525-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CARVALHO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008525-67.2020.8.11.0002. AUTOR: ALINE CARVALHO DE CASTRO 

REU: IUNI EDUCACIONAL S/A., KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

aduzindo a parte autora que é estudante do curso de Medicina Veterinária 

e está para ingressar no 9º semestre, mas a requerida está impondo um 

acordo em relação a valores em aberto de seu contrato, afirmando que 

agora recebeu uma cobrança atualizada ate a presente data na 

importância total de R$ 38.419,53 (trinta e oito mil, quatrocentos e 

dezenove reais e cinquenta e três centavos) e esta impedida de realizar a 

rematrícula do 09° (nono) semestre no período de 2020.1, e na presente 

ação faz uma contraproposta, alegando que já tentou resolver 

administrativamente, mas não obteve sucesso. Por essas razões, requer 

a concessão da medida liminar a fim de que a requerida proceda a 

regularização da matricula da Autora, acesso ao portal, participação das 

aulas online, provas, trabalhos e inclusão de seu nome na lista de 

frequência para cursar o 9° (nono) semestre no período de 2019/2, sob 

pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). 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, dispensando o mínimo de contraditório sobre os eventos e a 

regular produção da prova, porquanto é fato afirmado pela autora a 

inadimplência, e assim, ilegítimo ao Juízo impor à parte contrária qualquer 

determinação neste momento sem sua oitiva, 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. Considerando a iminência do início 

das aulas de campo mencionadas pela autora na inicial (que se resume 

exclusivamente no internato, ou seja, onde é aplicado nas dependências 

da faculdade (Hospital Veterinário), os módulos práticos de Produção e 

Reprodução, Clínica Médica de Pequenos animais; clinica cirúrgica de 

pequenos animais e clínica de grandes animais), DETERMINO À 

SECRETARIA que ADIANTE A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

excepcionalmente para o mais rápido possível, neste caso específico, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, intimando-se a parte contrária via 

mandado. 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: 1004897-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ESTER DE SOUZA TATEHIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004897-70.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ESTER DE SOUZA 

TATEHIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO CIVEL COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade consumidora UC 

6/1778572-6, e que diante de faturas com valores acima de seu consumo 

no ano de 2018 solicitou uma vistoria que nunca foi feita, pagando as 

mesmas com a ajuda de familiares, afirmando que em setembro/2019 

recebeu duas faturas de recuperação de consumo justamente dos meses 

em que reclamou dos valores, e tentando resolver administrativamente não 

obteve sucesso, estando sob ameaça de suspensão do fornecimento. Por 

essas razões, requer a concessão da medida liminar para que a requerida 

não efetue o corte do fornecimento de energia elétrica da requerente, 

exclua o nome da requerente do rol de inadimplentes, ou se abstenha de 

inscrevê-lo sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Decido. Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os 

fatos narrados na exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta 

dos documentos juntados faturas do ano de 2018 quitadas, as faturas 

referente à recuperação de consumo (id. 29239761), Carta ao Cliente com 

a demonstração dos cálculos (id. 29239751), constatando-se as 

alterações apontadas, coadunando com as alegações da requerente, por 

ora, autorizando o deferimento liminar. Do sítio da requerida extrai-se: MÊS 

ANO NOTA FISCAL TOTAL A PAGAR VENCIMENTO STATUS CÓDIGO DE 

BARRAS BOLETO MAR 2020 31766338 R$ 200,81 19/03/2020 PENDENTE 

FEV 2020 30542999 R$ 193,33 18/02/2020 PENDENTE JAN 2020 

29324317 R$ 271,41 20/01/2020 PAGO DEZ 2019 28103522 R$ 245,62 

19/12/2019 PAGO NOV 2019 26884935 R$ 230,19 19/11/2019 PAGO OUT 

2019 25669245 R$ 223,61 18/10/2019 PAGO SET 2019 6050351 R$ 

690,30 30/12/2019 PENDENTE SET 2019 6050352 R$ 698,46 30/12/2019 

PENDENTE SET 2019 24450040 R$ 304,31 19/09/2019 PAGO AGO 2019 

23230449 R$ 298,54 21/08/2019 PAGO JUL 2019 22012336 R$ 281,28 

19/07/2019 PAGO JUN 2019 20798073 R$ 276,52 19/06/2019 PAGO MAI 

2019 19584889 R$ 332,99 20/05/2019 PAGO ABR 2019 18372766 R$ 

377,73 18/04/2019 PAGO Nos autos, tem-se como PRETENSÃO INICIAL é 

a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou RESTABELECIMENTO da ENERGIA 

ELÉTRICA, produto indispensável nos dias atuais, cuja suspensão abrupta 

no fornecimento traz ao consumidor DANOS de GRAVE e DIFÍCIL 

REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a DOCUMENTAÇÃO juntada 

aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do FORNECIMENTO de ENERGIA 

ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo conforto, mas para a conservação 

de alimentos, remédios, etc., o PERIGO da DEMORA está DEMONSTRADO. 

Friso ainda, que a eventual CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é 

reversível, remetendo a situação ao status que ante. Com essas 

considerações, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, 

DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por 

conseguinte, DETERMINO que a parte Requerida se ABSTENHA de realizar 
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o corte no fornecimento de energia elétrica na UC 6/1778572-6 em razão 

do débito ora discutido, e caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM 

ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade 

consumidora, bem como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito 

ora questionado, e que não seja realizada a inscrição do nome da parte 

reclamante em relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até 

ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE 

a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente 

decisão, será o seu representante legal responsabilizado civilmente e 

criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a 

ser arbitrada por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do 

pagamento das faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora 

discutido, caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a 

aplicação da inversão do ônus da prova, em face da reclamada, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

da parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, 

Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, expeça-se o competente 

Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 212 do CPC/2015, ficando 

autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de justiça de plantão, também 

se necessário. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006218-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEVISAO RONDON LTDA (REU)

AGNELO CORBELINO (REU)

EDER PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006218-43.2020.8.11.0002. AUTOR: ABEL BALBINO GUIMARAES REU: 

TELEVISAO RONDON LTDA, AGNELO CORBELINO, EDER PEREIRA Vistos, 

etc. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL com pedido de antecipação de tutela, aduzindo a parte autora que 

é Juiz de Direito e foi vítima de publicação falsa e mentirosa - Fake News – 

quando, em cumprimento de seu mister proferiu decisão na qual o 

indiciado foi preso em flagrante delito por prática de crime de receptação, 

e em consonância com os ditames legais aplicou para este crime medidas 

cautelares alternativas diversas da prisão, e em continuidade, verificando 

a existência de prisão decretada em outro processo criminal pelo crime de 

latrocínio em trâmite no mesmo Juízo, ao cumprir aquele alvará de soltura 

(do processo de receptação), o acusado permaneceu preso por aquele 

outro crime (latrocínio - confesso), conforme Certidão do Sr. Oficial de 

Justiça, e em audiência de custódia restou convertida a prisão temporária 

em prisão preventiva, garantindo a ordem pública e aplicação d alei penal. 

Afirma que, ao noticiar o acontecido, a imprensa de forma irresponsável e 

sem checar a veracidade dos fatos fez veicular mídia audiovisual de 

forma distorcida e mentirosa matéria no Jornal SBT Comunidade, na 

emissora requerida TV Rondon - Grupo SBT – Canal 5 (1ª requerida), 

transmitida pelo jornalista Agnelo Corbelino (2º requerido) e o repórter 

Éder Pereira (3º requerido), divulgando falsamente ter concedido liberdade 

a latrocida confesso, com nítido objetivo de macular sua imagem 

profissional e pessoal e ainda intenção de provocar ira e revolta na 

comunidade e sociedade, e não de dar publicidade a fatos de interesse 

público, sua real função. Decido. Não houve pedido liminar nesta ação. 

DESIGNE-SE A AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007995-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

ZELIA JUSTINO FEO OAB - 630.931.621-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NU PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007995-63.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ZELIA JUSTINO FEO 

REQUERIDO: NU PAGAMENTOS S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - APRESENTAR, pugnando a parte requerente 

somente a exibição de documento que espelhe o valor do débito em aberto 

em seu nome junto à reclamada, cujo rito está entre aqueles que são 

caracterizados PROCEDIMENTOS ESPECIAIS (ação de exibição de 

documento), portanto INCOMPATÍVEL com o estabelecido pela Lei nº 

9.099/95. Neste contexto, este Juízo é incompetente para o seu 

processamento, a teor de seus princípios regentes. O Enunciado nº 08 do 

Fórum Permanente dos Coordenadores dos Juizados Especiais – FONAJE, 

declara que: As Ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não 

são admissíveis nos Juizados Especiais. Ilustrando o entendimento, cita-se 

o recente julgado: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA 

PÚBLICA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 

1001992-03.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE 

BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2020, Publicado 

no DJE 03/03/2020). Desta forma, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA 

absoluta deste Juízo para processamento do presente feito, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 51, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Intime-se. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações 

de estilo. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008265-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CARVALHO DE CASTRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANE PAREJA OAB - MT4249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KROTON EDUCACIONAL S/A (REU)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008265-87.2020.8.11.0002. AUTOR: ALINE CARVALHO DE CASTRO 

REU: IUNI EDUCACIONAL S/A., KROTON EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Dispensado o relatório com escoro no art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento 
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e Decido. Estabelece o artigo 3º da Lei 9.099/95 que: Art. 3º O Juizado 

Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento 

das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as 

causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo Pelo que 

se observa da petição inicial, a parte autora aponta que a requerida lhe 

imputa um débito assim distribuído: Sendo assim a Universidade de Cuiabá 

está cobrando R$15.468,30 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e oito 

reais e trinta centavos) matérias de disciplinas acrescidas, mais R$ 

11.192,15 (onze mil, cento e noventa e dois reais e quinze centavos) de 

mensalidade atrasada, mais R$ 8.078,42 ( oito mil, setenta e oito reais e 

quarenta e dois centavos)de “Outros”, referentes a juros, multa e 

correção, mais o valor da rematrícula de valor da rematrícula de R$ 

2.238,08 (dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos)782,00 (mil 

setecentos e oitenta e dois reais), resultando no estrondoso valor de R$ 

40.955,24 (quarenta mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e 

quatro centavos), além do montante de R$ 3.980,04 (três mil, novecentos 

e oitenta reais e quatro centavos), referente a salas especiais. O CPC, de 

aplicação subsidiária nos Juizados Especiais Cíveis, estabelece em seu 

art. 292, II, que: Art. 292. O valor da causa constará sempre da petição 

inicial ou da reconvenção e será: (...) II – na ação que tiver por objeto a 

existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a 

resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte 

controvertida; O Enunciado 39 do FONAJE também esclarece: ENUNCIADO 

39 - Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa 

corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido. Nesse contexto, 

a hipótese trazida encontra óbice no artigo 3º, inc. I, da Lei 9.099/95, pois 

NÃO é POSSÍVEL o seu processamento perante o Juizado Especial, as 

ações cujo valor da causa exceda a alçada legal (40 salários mínimos). A 

parte autora busca em Juízo a discussão de dívida que está no patamar 

apurado pela requerida, conforme explanado na inicial, acima transcrito, 

no valor de R$ 44.935,28 (quarenta e quatro mil e novecentos e trinta e 

cinco reais e vinte e oito centavos) de acordo com a petição inicial. Por 

esta razão, deve a parte autora buscar o Juízo Cível competente (Justiça 

Comum) para deduzir sua pretensão. Isto posto, JULGO EXTINTO o FEITO 

SEM JULGAMENTO do MÉRITO, na forma do artigo 51, inc. II, da Lei nº 

9.099/95. Intime-se. Às providências. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, 

com as baixas e anotações de estilo. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020161-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA ARAUJO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1020161-64.2019.8.11.0002 Promovente: TELMA ARAUJO 

GOMES Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos etc., A parte Autora 

fora intimada a apresentar aos autos “ consulta de balcão SERASA/SPC 

(retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações Comerciais), 

emitido em no máximo 60 (sessenta) dias” (conforme ID 27626575), 

todavia, deixou transcorrer o prazo silente à referida intimação. Logo, a 

extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, em 

razão da inércia da parte reclamante, demonstrando de forma inequívoca 

o desinteresse pelo prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e 

declaro extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012701-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIR MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1012701-26.2019.8.11.0002 Promovente: FERREIRA & 

PELEGRINI LTDA - ME Promovido: EVANIR MARIA DA SILVA Vistos etc., A 

Reclamada não foi devidamente citada para responder a esta demanda, 

sendo a parte autora intimada a se manifestar acerca do AR negativo 

(conforme 27857955). A parte reclamante deixou transcorrer silente à 

referida intimação, não indicando o atual endereço do reclamado, 

consoante se infere. Logo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é 

medida que se impõe, em razão da inércia da parte reclamante, 

demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo prosseguimento 

do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente reclamação, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e 

art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LEMES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1001782-41.2020.8.11.0002 Promovente: MAURICIO LEMES 

DE MORAES Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., A parte autora foi intimada (ID 28182840) a 

efetuar o pagamento de custas referente ao processo n. 

8015884-80.2019.811.0002 – extinto por contumácia- todavia, deixou 

transcorrer silente à referida intimação, não comprovando o pagamento. 

Logo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se 

impõe, em razão da inércia da parte reclamante, demonstrando de forma 

inequívoca o desinteresse pelo prosseguimento do feito. Ante o exposto, 

julgo e declaro extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito, 

com fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019599-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO SEBASTIAO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1019599-55.2019.8.11.0002 Promovente: JOELCIO 

SEBASTIAO GOMES Promovido: VIVO S.A. Vistos etc., A parte Autora 

fora intimada (ID 27308905) a apresentar aos autos “comprovante de 

residência atualizado em nome próprio emitido com no máximo 90 

(noventa) dias”, todavia, deixou transcorrer o prazo silente à referida 

intimação. Logo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida 

que se impõe, em razão da inércia da parte reclamante, demonstrando de 

forma inequívoca o desinteresse pelo prosseguimento do feito. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente reclamação, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017985-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO ABILIO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM OAB - MT21538/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OILSO FERREIRA CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1017985-15.2019.8.11.0002 Promovente: JOELCIO ABILIO 

MACIEL Promovido: OILSO FERREIRA CAMPOS Vistos etc., A Reclamada 

não foi devidamente citada para responder a esta demanda, sendo a parte 

autora intimada a se manifestar acerca do AR negativo (conforme 

27824191). A parte reclamante deixou transcorrer silente à referida 

intimação, não indicando o atual endereço do reclamado, consoante se 

infere. Logo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que 

se impõe, em razão da inércia da parte reclamante, demonstrando de 

forma inequívoca o desinteresse pelo prosseguimento do feito. Ante o 

exposto, julgo e declaro extinta a presente reclamação, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018172-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO MOREIRA DE FARIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

. Processo Nº: 1018172-23.2019.8.11.0002 Promovente: CONDOMINIO 

FLORAIS DA MATA Promovido: DIVINO MOREIRA DE FARIA Vistos etc., A 

Reclamada não foi devidamente citada para responder a esta demanda, 

sendo a parte autora intimada a se manifestar acerca do AR negativo 

(conforme 28109846). A parte reclamante deixou transcorrer silente à 

referida intimação, não indicando o atual endereço do reclamado, 

consoante se infere. Logo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é 

medida que se impõe, em razão da inércia da parte reclamante, 

demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo prosseguimento 

do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente reclamação, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e 

art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009757-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GESSICA GOIS DE LIZ SIMI OAB - MT13718/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL COSTA TRINDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1009757-51.2019.8.11.0002 Promovente: PENTA SERVICOS 

DE MAQUINAS LTDA Promovido: RAFAEL COSTA TRINDADE Vistos etc., 

O Reclamado não foi devidamente citada para responder a esta demanda, 

sendo a parte autora intimada a se manifestar acerca do AR negativo 

(conforme 27848957). A parte reclamante deixou transcorrer silente à 

referida intimação, não indicando o atual endereço do reclamado, 

consoante se infere. Logo, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é 

medida que se impõe, em razão da inércia da parte reclamante, 

demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo prosseguimento 

do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente reclamação, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 da Lei n. 9.099/95 e 

art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007369-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DELLA BELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERREIRA CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL S/C LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007369-44.2020.8.11.0002. AUTOR: DANIELA DELLA BELLA REU: 

FERREIRA CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL S/C LTDA - ME 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, 

proposta por DANIELA DELLA BELLA em face de FERREIRA 

CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL S/C LTDA, cujo rito está 

entre aqueles que são caracterizados PROCEDIMENTOS ESPECIAIS, 

portanto INCOMPATÍVEL com o estabelecido pela Lei nº 9.099/95. Neste 

contexto, este Juízo é incompetente para o seu processamento, a teor de 

seus princípios regentes. O Enunciado nº 08 do Fórum Permanente dos 

Coordenadores dos Juizados Especiais – FONAJE, declara que: As Ações 

cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos 
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Juizados Especiais. Ilustrando o entendimento, citam-se os julgados: 

RECURSO INOMINADO - DEPÓSITO DO VALOR E PEDIDO DE QUITAÇÃO 

DA DÍVIDA - SENTENÇA DE REVISÃO CONTRATUAL - INSURGÊNCIA DO 

BANCO - ALEGAÇÃO SENTENÇA ULTRA PETITA - PLEITO DE 

RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ESPECIAL - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO. Os Juizados Especiais são incompetentes absolutamente 

para processar e julgar ação de procedimento especial, nos termos do 

artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95. A ação que objetiva o depósito do valor 

devido e a extinção da dívida se trata, na verdade, de ação de 

consignação em pagamento, mesmo que nominada de outro modo, razão 

pela qual não se inclui no âmbito de competência dos Juizados Especiais. 

Extinção do processo, de ofício, por incompetência dos Juizados 

Especiais. (TJMT, LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

21/05/2013, Publicado no DJE 18/06/2013). (grifo nosso). RECURSO CÍVEL 

INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

- DÍVIDA EM DISCUSSÃO EM CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO 

EXTRAJUDICIAL - RITO ESPECIAL - INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 

9.099/95 - PROCESSO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O Juizado Especial não possui competência para decidir 

questões regulamentadas e tidas como procedimentos especiais. (TJMT, 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 21/11/2011, 

Publicado no DJE 05/12/2011). (grifo nosso). EMENTA CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO 

ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO 

DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA 

CAPITAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - 

INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 8 DO FONAJE – COMPETÊNCIA 

DO JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DA CAPITAL 1 - O rito próprio do juizado especial cível é 

incompatível com as medidas cautelares típicas e os procedimentos 

especiais previstos no CPC. (TJMT, N.U 1012662-69.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e 

Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019). Desta 

forma, RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA absoluta deste Juízo para 

processamento do presente feito, consequentemente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, da Lei 

nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Intime-se. Remetam-se os autos ao ARQUIVO, 

com as baixas e anotações de estilo. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018086-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PARQUE CHAPADA DOS CRISTAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA VEIGA BERTAIA OAB - MT6480/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO MENDES LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018086-52.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: PARQUE CHAPADA DOS 

CRISTAIS EXECUTADO: CRISTIANO MENDES LEITE Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

execução de título extrajudicial. Compulsando os autos, denoto que as 

partes TRANSIGIRAM (ID 29214533) e, verificando que as cláusulas da 

avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO 

do ACORDO. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte 

credora. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na 

forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento procuratório 

com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao 

arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018719-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANTANA DE AMORIM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGENES CORREA SOARES FILHO (REQUERIDO)

GILBERTO IVO DA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-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: 

1018719-63.2019.8.11.0002. INTERESSADO: EDER SANTANA DE AMORIM 

REQUERIDO: DIOGENES CORREA SOARES FILHO, GILBERTO IVO DA 

ROCHA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM (29597779) e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL, com 

as cautelas de praxe, inclusive, se for o caso, observância da existência 

de instrumento procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, 

em seguida, proceda-se ao arquivamento, dando-se baixa na distribuição. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017712-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CESAR LINO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017712-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIO CESAR LINO DE 

CAMPOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 29623774) e, verificando 

que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça 

a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, 

b do CPC. O acordo estabelece pagamento a ser realizado diretamente 

para a parte credora. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente 

ALVARÁ JUDICIAL, com as cautelas de praxe, inclusive, se for o caso, 

observância da juntada de instrumento procuratório com poderes para 

“receber, dar quitação” e, em seguida, proceda-se ao arquivamento, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011334-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVALDO NUNES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NEILA ABADIA ALVES OAB - MT23726/O (ADVOGADO(A))

MARCELO THADEU GUERRA E SILVA OAB - MT16862 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011334-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LORIVALDO NUNES GOMES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos etc. Dispensado o relatório, com escoro no do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Diante do CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO (ID 29364023), a parte Reclamante manifesta sua 

aquiescência com os VALORES DEPOSITADOS (ID 29413508), 

requerendo, dessa forma, a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ 

JUDICIAL. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida e, ante a existência de procuração para “receber e dar 

quitação” (ID 23088373) e, em seguida, PROCEDA-SE ao 

ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010240-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BARROS ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1010240-81.2019.8.11.0002. INTERESSADO: LEONARDO BARROS 

ALMEIDA REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA, 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, com escoro no do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Diante do 

CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO (ID 29561760), a parte 

Reclamante manifesta sua aquiescência com os VALORES DEPOSITADOS 

(ID 29575413), requerendo, dessa forma, a EXPEDIÇÃO do competente 

ALVARÁ JUDICIAL. Diante do exposto, JULGANDO EXTINTO o processo, 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, II do Código de 

Processo Civil. Expeça-se alvará judicial em favor da exequente, na forma 

requerida, observando existência de procuração para receber e dar 

quitação. Após, ARQUIVE-SE o processo, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Publique-se. Às providências. Viviane 

Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016586-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ OAB - MT25108/O (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 

1016586-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS Vistos etc. Dispensado o 

relatório, com escoro no do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. A Executada 

informou o CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO (ID 29556572), 

e a parte Reclamante manifesta, por sua vez, aquiescência com os 

VALORES DEPOSITADOS (ID 29581163), requerendo, dessa forma, a 

EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ JUDICIAL. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida, ante a procuração do id.25716739 ter poderes para 

“receber e dar quitação”. Em seguida, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013403-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA DIAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013403-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSA DIAS LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, com escoro no do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. A Executada 

informou o CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO (ID 29880033), 

e a parte Reclamante manifesta, por sua vez, aquiescência com os 

VALORES DEPOSITADOS (ID 29945917), requerendo, dessa forma, a 

EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ JUDICIAL. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, 

do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida, ante a procuração do id. 24299978 ter poderes para 

“receber e dar quitação”. Em seguida, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009212-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA CAROLINE RAMOS DEVAUX (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009212-78.2019.8.11.0002. INTERESSADO: NADIA CAROLINE RAMOS 

DEVAUX REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, com escoro no do art. 
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38 da Lei 9.099/95. Decido. A parte executada requereu desistência do 

Recurso Inominado interposto no id 27356158 e informou o CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO (ID 28398715). A parte Reclamante 

manifesta, por sua vez, aquiescência com os VALORES DEPOSITADOS 

(ID 28428067), requerendo, dessa forma, a EXPEDIÇÃO do competente 

ALVARÁ JUDICIAL. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, ante a procuração do id. 223458887 ter poderes para “receber 

e dar quitação”. Em seguida, PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010525-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010525-74.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: EDSON DA SILVA OLIVEIRA Vistos 

etc. Trata-se de execução de título extrajudicial. Devidamente intimada (AR 

do id 27664684) acerca da penhora realizada no id 26562458, do valor 

integral da dívida na importância de R$ 116,88, a executada não 

compareceu na audiência (ID 28556704), tampouco, apresentou embargos 

à execução. Ante ausência de manifestação da parte executada, 

determino a liberação do valor bloqueado em favor da parte exequente, na 

forma requerida no id 27276989. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o alvará judicial, e, em seguida, 

PROCEDA-SE ao ARQUIVAMENTO, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Intime-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: 1017078-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRLES JOSE DA ROCHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO OAB - MT25986/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1017078-40.2019.8.11.0002 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, 12 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007215-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCELIA SUSANA CARAGNATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERTEC BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: NEUCELIA SUSANA CARAGNATO Endereço: 

RUA FILINTO MÜLLER, (LOT JD MANAÍRA), PETRÓPOLIS, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78144-406 Senhor(a) NEUCELIA SUSANA 

CARAGNATO: 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. 

1007215-26.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 16/04/2020 Hora: 14:00 AUTOR: NEUCELIA 

SUSANA CARAGNATO Advogado do(a) AUTOR: ELDER KENNIDY DE 

ALMEIDA SANTOS - MT18890-O REQUERIDO(A): GERTEC BRASIL LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1008433-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA GOMES DE ALCANTARA TOMAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU CAPITALIZACAO 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: APARECIDA GOMES DE ALCANTARA TOMAZ 

Endereço: CDD VÁRZEA GRANDE, 55, QD. 27 - CS FUNDOS * VILA 

VITORIA, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971 

Senhor(a) APARECIDA GOMES DE ALCANTARA TOMAZ: A presente 

carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para 
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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. 1008433-89.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 9.101,98 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito, Abatimento proporcional do 

preço]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

16/04/2020 Hora: 16:45 REQUERENTE: APARECIDA GOMES DE 

ALCANTARA TOMAZ Advogado do(a) REQUERENTE: ERICA VENTURA 

STROBEL - MT23968/O REQUERIDO(A): ICATU CAPITALIZACAO 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, 13 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: 1007337-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABELA GUTIERREZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT10032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: IZABELA GUTIERREZ DE ARRUDA Endereço: 

RUA ARY PAES BARRETO, 802, CONDOMINIO RESIDENCIAL CRISTO REI 

CASA 16, MANGA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78116-172 Senhor(a) 

IZABELA GUTIERREZ DE ARRUDA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007337-39.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 41.560,00 ESPÉCIE: 

[Abatimento proporcional do preço]->PETIÇÃO CÍVEL (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 16/04/2020 Hora: 14:00 REQUERENTE: IZABELA GUTIERREZ DE 

ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JUNIOR - MT10032-O REQUERIDO(A): CLARO 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, 13 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: 1008438-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARICELMA FRANCISCA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA OAB - MT0015203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: CARICELMA FRANCISCA SANTOS Endereço: 

RUA FENELON MÜLLER, 590, (LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-440 Senhor(a) CARICELMA FRANCISCA 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008438-14.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 14.259,13 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 16/04/2020 Hora: 16:00 AUTOR: CARICELMA FRANCISCA 

SANTOS Advogado do(a) AUTOR: HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - 

MT0015203A REQUERIDO(A): AVON COSMÉTICOS 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, 13 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: 1007383-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINY BARBOSA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS 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 Processo nº 1007383-28.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

13/03/2020 12:39:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007391-05.2020.8.11.0002

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)

 

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 1007391-05.2020.8.11.0002 

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, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

13/03/2020 12:43:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007395-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIANO JOSE DE MATTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS OAB - MT25241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM 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: OTAVIANO JOSE DE MATTOS NETO Endereço: 

RUA PRESIDENTE EURICO GASPAR DUTRA, S/N, (LOT VI IPASE), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-200 Senhor(a) 

OTAVIANO JOSE DE MATTOS NETO: 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. 

1007395-42.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 18.757,56 ESPÉCIE: 

[DIREITO CIVIL, Dano Ambiental, DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária 

Gratuita]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL 

Data: 16/04/2020 Hora: 14:15 REQUERENTE: OTAVIANO JOSE DE 

MATTOS NETO Advogado do(a) REQUERENTE: CLAUDIA ANDREA DE 

OLIVEIRA DE MATTOS - MT25241/O REQUERIDO(A): DECOLAR. COM 

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, 13 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: 1008453-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES ELESBAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSAO JURE FERREIRA SALES OAB - MT9372-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FERNANDES ELESBAN Endereço: AVENIDA 

ARGENTINA, 17, (RES 15 MAIO) QUADRA 13, PRIMAVERA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78132-310 Senhor(a) FERNANDES ELESBAN: 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 
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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. 1008453-80.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 16/04/2020 Hora: 16:45 AUTOR: FERNANDES 

ELESBAN Advogado do(a) AUTOR: CASSAO JURE FERREIRA SALES - 

MT9372-O REQUERIDO(A): BANCO PAN ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1013693-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROMARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: EDSON ROMARIO DA SILVA Endereço: RUA DEPUTADO 

OSCAR SOARES, S/N, (LOT S SIMÃO), SÃO SIMÃO, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78145-819 Senhor(a) EDSON ROMARIO 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. 1013693-84.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 5.000,00 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: 29/01/2020 Hora: 14:00 

REQUERENTE: EDSON ROMARIO DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - MT0021291A 

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, 9 de dezembro 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: 1013693-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ROMARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 Processo n. 1013693-84.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: AZOIR BENEDITO DE CAMPOS SOUSA 

13/03/2020 13:00:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011516-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN LUIS DUARTE POMPEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1011516-50.2019.8.11.0002 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, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1013522-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE DA SILVA PEREIRA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: IGOR HENRIQUE DA SILVA PEREIRA Endereço: 

RUA: 22, 04, QUADRA 14, JARDIM ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78150-000 Senhor(a) IGOR HENRIQUE DA SILVA PEREIRA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013522-30.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, 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: 04/11/2019 Hora: 15:00 

REQUERENTE: IGOR HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 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, 1 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: 1013522-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR HENRIQUE DA SILVA PEREIRA (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1013522-30.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

13/03/2020 13:09:07

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010785-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA MORAES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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: ANA KARLA MORAES DE MACEDO Endereço: 

RUA JOAQUIM TAVARES, 14, (LOT PIRINEU), CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-330 Senhor(a) ANA KARLA MORAES DE 

MACEDO: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1010785-54.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.232,50 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 04/11/2019 Hora: 

13:30 REQUERENTE: ANA KARLA MORAES DE MACEDO Advogado do(a) 

REQUERENTE: RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 27 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”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010785-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARLA MORAES DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1010785-54.2019.8.11.0002 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, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007398-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARQUES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: SANDRA MARQUES DA CUNHA Endereço: RUA 

QUINZE, Nº20, QD 166, BAIRRO: SÃO MATEUS, VARZEA GRANDE-MT, 

CEP: 78020-800 Senhor(a) SANDRA MARQUES DA CUNHA: 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. 1007398-94.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em 

Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 16/04/2020 Hora: 14:30 REQUERENTE: 

SANDRA MARQUES DA CUNHA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO - MT0016639A REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1007399-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ANTUNES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO OAB - MT27968/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: EDVALDO ANTUNES DA COSTA Endereço: RUA 

7 DE SETEMBRO, 10, QUADRA 25, VILA ARTHUR, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78140-425 Senhor(a) EDVALDO ANTUNES 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. 1007399-79.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.265,36 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 SALA 2 Data: 16/04/2020 

Hora: 14:15 REQUERENTE: EDVALDO ANTUNES DA COSTA Advogado 

do(a) REQUERENTE: LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - 

MT27968/O REQUERIDO(A): OI BRASILTELECOM 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, 13 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 
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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: 1016479-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THATIANE SOARES LUGES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1016479-04.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

13/03/2020 13:26:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007402-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ALVES VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VALDEIR ALVES VIANA Endereço: RUA VIANA, 

08, QUADRA 202, JARDIM ELDORADO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78150-000 Senhor(a) VALDEIR ALVES VIANA: 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. 1007402-34.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

11.685,77 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 SALA 2 Data: 16/04/2020 

Hora: 14:30 AUTOR: VALDEIR ALVES VIANA Advogado do(a) AUTOR: 

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - MT20005-O REQUERIDO(A): 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1007404-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN CARLO SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JUAN CARLO SILVA CARVALHO Endereço: RUA 

G, (RES ATHAIDE M. SILVA), SÃO JORGE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78130-745 Senhor(a) JUAN CARLO SILVA CARVALHO: 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. 1007404-04.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

8.378,97 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não 

Fazer]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

16/04/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: JUAN CARLO SILVA CARVALHO 

Advogado do(a) REQUERENTE: ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA 

SILVA - MT26390/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012746-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GLERIAN LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-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: DOUGLAS GLERIAN LEITE Endereço: RUA 

CANDELÁRIA, (C VETORATTO), PETRÓPOLIS, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78144-208 Senhor(a) DOUGLAS GLERIAN LEITE: 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. 1012746-30.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

17.443,46 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação, Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 25/10/2019 Hora: 13:45 REQUERENTE: DOUGLAS 

GLERIAN LEITE Advogado do(a) REQUERENTE: DORVALINO GLERIAN - 

MT18906/O REQUERIDO(A): PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME 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 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: 1012746-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GLERIAN LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA MULTIMARCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012746-30.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007407-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAILOANE APARECIDA DE CAMPOS (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)

 

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 1007407-56.2020.8.11.0002 

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, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

13/03/2020 13:38:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007190-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSELIA BORJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1007190-47.2019.8.11.0002 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, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007411-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA PAULA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GONCALINA PAULA DE ARRUDA Endereço: RUA 

250, 10, RUA UM, QUADRA 35, CASA 06, NOVA FRONTEIRA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-990 Senhor(a) GONCALINA PAULA DE 

ARRUDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007411-93.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 16/04/2020 Hora: 14:45 REQUERENTE: GONCALINA 

PAULA DE ARRUDA Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1008424-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOADINO FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOADINO FERREIRA DA COSTA Endereço: RUA 

SERRA DOS CAIABIS, s/n, (LOT S DOURADA), GLÓRIA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78141-274 Senhor(a) JOADINO FERREIRA DA 

COSTA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008424-30.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.265,84 ESPÉCIE: [Adimplemento e Extinção]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 16/04/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: 

JOADINO FERREIRA DA COSTA Advogado do(a) REQUERENTE: ADJAIR 

PEREIRA DOS SANTOS - MT22356-O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1014203-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERISON SOUZA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: HERISON SOUZA DE ASSIS Endereço: RUA 

Andrade Moraci, s/n, (LOT S MATEUS), Qda 01, Lot 16, SÃO MATHEUS, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78152-112 Senhor(a) HERISON SOUZA DE 

ASSIS: 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. 1014203-97.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.500,15 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: 08/11/2019 Hora: 14:30 REQUERENTE: HERISON 

SOUZA DE ASSIS Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO 

SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - 
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MT22797-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 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: 1014203-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERISON SOUZA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1014203-97.2019.8.11.0002 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, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006619-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA RAQUEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Reclamante para 

comparecer à Audiência de Conciliação, designada para o dia 12/08/2019, 

às 15h15min, na sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006619-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA RAQUEL RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1006619-76.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010880-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALLAN COSTA TENUTES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECY LUIS DA SILVA OAB - MT0014228A (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. 1010880-84.2019.8.11.0002 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, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

DIEGO QUEIROZ NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ALESSANDRO FRANCISCO ALVES Endereço: 

RUA TENENTE CIPRIANO, (LOT EMBAUVAL), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-610 Senhor(a) ALESSANDRO FRANCISCO 

ALVES : 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. 1001780-71.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

16/04/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: ALESSANDRO FRANCISCO 

ALVES, DIEGO QUEIROZ NASCIMENTO Advogado do(a) REQUERENTE: 

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - MT18890-O Advogado do(a) 
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REQUERENTE: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - MT18890-O 

REQUERIDO(A): ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 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, 13 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: 1001780-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO ALVES (REQUERENTE)

DIEGO QUEIROZ NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DIEGO QUEIROZ NASCIMENTO Endereço: RUA 

TENENTE CIPRIANO, (LOT EMBAUVAL), CENTRO-NORTE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-610 Senhor(a) DIEGO QUEIROZ 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. 1001780-71.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

16/04/2020 Hora: 15:00 REQUERENTE: DIEGO QUEIROZ NASCIMENTO 

Advogado do(a) REQUERENTE: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - 

MT18890-O Advogado do(a) REQUERENTE: ELDER KENNIDY DE ALMEIDA 

SANTOS - MT18890-O REQUERIDO(A): ARCOS DOURADOS COMERCIO 

DE ALIMENTOS LTDA 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, 13 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: 1010839-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAYNNE KISS OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT27045/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

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: ALTERNATIVA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS 

LTDA - ME Endereço: AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS, 3150, 

(LOT CENTRO), CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-600 Senhor(a) ALTERNATIVA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS 

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. 1010839-20.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 35.054,65 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 02/10/2019 Hora: 14:45 REQUERENTE: ALTERNATIVA 

TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA - ME Advogado do(a) 

REQUERENTE: KAROLAYNNE KISS OLIVEIRA DE SOUZA - MT27045/O 

REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 30 de agosto de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 
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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: 1010839-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTERNATIVA TERCEIRIZACOES DE SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAYNNE KISS OLIVEIRA DE SOUZA OAB - MT27045/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

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. 1010839-20.2019.8.11.0002 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, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011835-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA MIRANDA (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))

 

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. 1011835-18.2019.8.11.0002 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, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012799-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CAMARGO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/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 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: SAMUEL CAMARGO CARVALHO Endereço: RUA 

SETE, 23, (RES JACARANDÁ), NOVO MUNDO, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78149-630 Senhor(a) SAMUEL CAMARGO CARVALHO: 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. 1012799-11.2019.8.11.0002 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 Data: 11/12/2019 Hora: 17:00 

REQUERENTE: SAMUEL CAMARGO CARVALHO Advogado do(a) 

REQUERENTE: HILTON DA SILVA CORREA - MT23278/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, 1 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: 1007413-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DA SILVA GARCETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

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 1007413-63.2020.8.11.0002 

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, 13 de março de 2020. 
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Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

13/03/2020 14:17:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012799-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL CAMARGO CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/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 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. 1012799-11.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

13/03/2020 14:18:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015222-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR SOUZA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1015222-41.2019.8.11.0002 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, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007417-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI CRUZ DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: VALDECI CRUZ DOS SANTOS Endereço: 

AVENIDA PRINCIPAL, S/N, RUA PRINCIPAL S/N, JARDIM BOA VISTA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78165-990 Senhor(a) VALDECI CRUZ DOS 

SANTOS: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1007417-03.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.082,40 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: 16/04/2020 Hora: 15:00 AUTOR: VALDECI CRUZ DOS 

SANTOS Advogado do(a) AUTOR: PAULA ARAUJO COSTA - MT23601/O 

REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, 

s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1007435-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DILAMAR CECON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA OAB - MT15579/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA JULIANA RODRIGUES SILVA OAB - MT25404/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 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: DILAMAR CECON Endereço: RUA V, 13, Quadra 

145, CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-415 Senhor(a) 

DILAMAR CECON: 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. 

1007435-24.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 8.075,90 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 16/04/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: DILAMAR CECON 

Advogados do(a) REQUERENTE: BRUNA JULIANA RODRIGUES SILVA - 

MT25404/O, JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA - MT15579/O 

REQUERIDO(A): EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 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, 13 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: 1006828-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR FERNANDES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: LUIS CESAR FERNANDES PEREIRA Endereço: 

RUA CÁCERES, (LOT N M GROSSO), CAPÃO DO PEQUI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78134-260 Senhor(a) LUIS CESAR FERNANDES 

PEREIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1006828-45.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

16/04/2020 Hora: 15:45 REQUERENTE: LUIS CESAR FERNANDES PEREIRA 

Advogados do(a) REQUERENTE: BERNARDO RIEGEL COELHO - 

RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO DAROLD - MT0012037A-O 

REQUERIDO(A): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1007441-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FIDEL AZAN LUNA (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 1007441-31.2020.8.11.0002 

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, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

13/03/2020 14:55:00

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018139-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILA DE SOUZA CURADO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1018139-33.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Intimo a parte Promovente para manifestar acerca do AR 

Negativo, no prazo de 05 (cinco) dias. Sob pena de arquivamento. Várzea 

Grande, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: GABRIELLY 

DE JESUS SILVA 13/03/2020 15:00:13

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018149-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRESAN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO COELHO DA CUNHA OAB - MT16317-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA FIGUEIREDO SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1018149-77.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Intimo a parte Promovente para manifestar acerca do AR 

Negativo, no prazo de 05 (cinco) dias. Sob pena de arquivamento. Várzea 

Grande, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: GABRIELLY 

DE JESUS SILVA 13/03/2020 15:02:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1008754-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS RIBEIRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1008754-61.2019.8.11.0002 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, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007705-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007705-82.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005937-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENALVO ALMEIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1005937-87.2020.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Promovente, para que tome ciência acerca do cancelamento da Audiência 

de Conciliação designada para o dia 27/03/2020, bem como para 

manifestar-se acerca do retorno negativo do A.R, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: GABRIELLY DE JESUS SILVA 13/03/2020 

15:04:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007450-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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: FRANCISCO LUIZ DA SILVA Endereço: RUA 

JACIARA, 6, QUADRA 18, MAPIM, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-015 Senhor(a) FRANCISCO LUIZ 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. 1007450-90.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 16/04/2020 Hora: 16:00 REQUERENTE: FRANCISCO LUIZ DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-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, 13 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: 1014644-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA BARROS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA OAB - MT27232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1014644-78.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

13/03/2020 15:07:48

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008635-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL Endereço: AVENIDA FILINTO MÜLLER, 944, (LOT JD 

AEROPORTO), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-044 

Senhor(a) ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL: 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. 1008635-03.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS]

->PETIÇÃO (241) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 05/09/2019 Hora: 16:00 

REQUERENTE: ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL Advogado 

do(a) REQUERENTE: ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - 

MT0015912A-O REQUERIDO(A): ENERGISA/MT 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, 6 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008635-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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. 1008635-03.2019.8.11.0002 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, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009577-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINA MARINA DO CARMO DELGADO (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:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE CUIABÁ JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE 

VÁRZEA GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: JOCELINA MARINA DO CARMO 

DELGADO Endereço: AVENIDA 31 DE MARÇO, 319, (LOT LGA JACARÉ), 

CRISTO REI, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78118-154 Senhor(a) 

JOCELINA MARINA DO CARMO DELGADO: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1009577-35.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 31.355,90 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PETIÇÃO (241) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 12/09/2019 Hora: 14:15 REQUERENTE: JOCELINA MARINA DO 

CARMO DELGADO Advogado do(a) REQUERENTE: HERBERT REZENDE DA 

SILVA - MT0016773A-O REQUERIDO(A): ENERGISA/MT 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, 13 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009577-35.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JOCELINA MARINA DO CARMO DELGADO (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:

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 Processo n. 1009577-35.2019.8.11.0002 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, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001886-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA FRAN EIRELI - ME (REQUERIDO)

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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: MIGUELINA MARIA DA COSTA Endereço: RUA 

GONÇALO DOMINGOS DE CAMPOS, 336, (LOT FIGUEIRINHA), 

FIGUEIRINHA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78140-070 Senhor(a) 

MIGUELINA MARIA 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. 

1001886-33.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.882,88 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: 16/04/2020 Hora: 15:45 

REQUERENTE: MIGUELINA MARIA DA COSTA Advogado do(a) 

REQUERENTE: ELIANE GOMES FERREIRA - MT9862-O REQUERIDO(A): 

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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, 13 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016998-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILTON SANTOS COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1016998-76.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

13/03/2020 15:32:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007453-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA DA SILVA NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: TAINARA DA SILVA NOBRE Endereço: RUA J, 

37, QUADRA 18, SAO MATEUS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 

Senhor(a) TAINARA DA SILVA NOBRE: 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. 

1007453-45.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 16/04/2020 Hora: 15:15 REQUERENTE: TAINARA DA 

SILVA NOBRE Advogados do(a) REQUERENTE: EDEVANIO BARBOSA DA 

SILVA - MT0008860A, LUCAS SOUZA DIAS - MT23098/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, 13 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 
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aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007469-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS FAGUNDES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANDRE LASCH OAB - MT4324-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

maria acessorios e importados (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1007469-96.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar CÓDIGO DE 

ENDEREÇAMENTO POSTAL (CEP) DA PARTE REQUERIDA, NO PRAZO DE 

5 (CINCO) DIAS, sob pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 

13 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL 

RODRIGUES PORTO 13/03/2020 15:58:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PASCOAL JOSE VICENTINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA MARTINS DA CRUZ OAB - MT25999/O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

GENILAINE URUGUAY DE ALMEIDA CARLOS OAB - MT25947-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS GUARIROBA SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR OAB - MS8575 (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. 1001155-37.2020.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração (ID: 29941412) no prazo legal Várzea Grande, 13 de março de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007494-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNA CLARIANE JOSE NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

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: TAYNA CLARIANE JOSE NOGUEIRA Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, - DE 7847/7848 AO FIM, 

JARDIM MARIA IZABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 

Senhor(a) TAYNA CLARIANE JOSE NOGUEIRA: 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. 1007494-12.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 16/04/2020 Hora: 16:15 REQUERENTE: TAYNA CLARIANE JOSE 

NOGUEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO JOSE DOS SANTOS - 

MT16263-O REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1007495-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MANOEL RAMIRES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

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: CARLOS MANOEL RAMIRES VIEIRA Endereço: 

AVENIDA GOVERNADOR JÚLIO CAMPOS, - DE 7847/7848 AO FIM, 

JARDIM MARIA IZABEL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78150-000 

Senhor(a) CARLOS MANOEL RAMIRES VIEIRA: 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. 1007495-94.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano 

Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 

16/04/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: CARLOS MANOEL RAMIRES VIEIRA 
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Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO JOSE DOS SANTOS - MT16263-O 

REQUERIDO(A): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1003721-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDINEI BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (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: WALDINEI BARBOSA DA SILVA Endereço: RUA 

VEREADOR MANOEL JOÃO DE ARRUDA, (LOT STA CECILIA), 

PRIMAVERA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78132-758 Senhor(a) 

WALDINEI BARBOSA 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. 

1003721-56.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 21.754,66 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Cancelamento de vôo]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 16/04/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: WALDINEI BARBOSA DA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO - MT8938/O REQUERIDO(A): 

AVIANCA 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, 13 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: 1007513-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO SIMAO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1007513-18.2020.8.11.0002 

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, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

13/03/2020 16:44:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014188-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO NETO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: ALEIXO NETO MORAIS Endereço: RUA SANTA 

ROSA, S/N, (LOT JD N HORIZONTE), Qda 08, Lote 12, IKARAY, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78130-404 Senhor(a) ALEIXO NETO 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. 1014188-31.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.213,10 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 
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CÍVEL SALA 2 Data: 11/11/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: ALEIXO NETO 

MORAIS Advogados do(a) REQUERENTE: JADILTON ARAUJO SANTANA - 

MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O 

REQUERIDO(A): ITAU UNIBANCO 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, 9 de outubro de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007522-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI VIDAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: AMAURI VIDAL DA SILVA Endereço: RUA PIAUÍ, 

S/N, Qd 62, Lt. 08, JD PAULA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-012 

Senhor(a) AMAURI VIDAL 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. 

1007522-77.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.124,91 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: 16/04/2020 Hora: 15:30 

REQUERENTE: AMAURI VIDAL DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

WENDER ADAO CORREA - MT27632/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1014188-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIXO NETO MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1014188-31.2019.8.11.0002 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, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011778-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAFAELLY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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: PAMELA RAFAELLY DE CAMPOS Endereço: RUA 

15 DE NOVEMBRO, S/N, JARDIM GLÓRIA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78135-130 Senhor(a) PAMELA RAFAELLY DE CAMPOS: 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. 1011778-97.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 26/11/2019 Hora: 13:30 REQUERENTE: PAMELA 
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RAFAELLY DE CAMPOS Advogado do(a) REQUERENTE: ESTEVAO 

NOBRE QUIRINO - RO9658 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, 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: 1011778-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA RAFAELLY DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (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 Processo n. 1011778-97.2019.8.11.0002 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, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009882-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE GARCIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009882-19.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009882-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE GARCIA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1009882-19.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 13 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007532-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA MARTINELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANDREA CRISTINA MARTINELLI Endereço: RUA 

CEL IPORAN NUNES, 17, RUA MIGUEL LEITE, S/N, JARDIM PAULA II, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) ANDREA CRISTINA 

MARTINELLI: 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. 1007532-24.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 12.197,03 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 17/04/2020 Hora: 12:45 AUTOR: ANDREA CRISTINA 

MARTINELLI Advogado do(a) AUTOR: PAULA ARAUJO COSTA - 

MT23601/O REQUERIDO(A): VIVO S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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 
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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: 1008129-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIL BATISTA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF 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: ADEMIL BATISTA DA SILVA RODRIGUES 

Endereço: RUA TRES, 4, (LOT C SUL), Santa Terezinha, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) ADEMIL BATISTA DA SILVA 

RODRIGUES: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1008129-90.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 11.971,43 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: 16/04/2020 Hora: 16:30 REQUERENTE: ADEMIL 

BATISTA DA SILVA RODRIGUES Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA - MT10462-O REQUERIDO(A): BANCO CSF 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, 13 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: 1008131-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE APARECIDA CARDOSO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT25378/O 

(ADVOGADO(A))

EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA OAB - MT17018-O 

(ADVOGADO(A))

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ZENAIDE APARECIDA CARDOSO COSTA 

Endereço: RUA SANTA GENOVEVA, quadra 08, (LOT JD AEROPORTO), 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-070 Senhor(a) 

ZENAIDE APARECIDA CARDOSO 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. 

1008131-60.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 5.000,00 ESPÉCIE: 

[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: 17/04/2020 Hora: 12:45 AUTOR: ZENAIDE APARECIDA 

CARDOSO COSTA Advogados do(a) AUTOR: YURI ROBSON NADAF 

BORGES - MT15046/O, EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - 

MT17018-O, ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - MT25378/O 

REQUERIDO(A): SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S 

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, 13 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: 1008142-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SUED DA SILVA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/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 1008142-89.2020.8.11.0002 

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, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

13/03/2020 18:01:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008154-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GLEYSSON SANTOS PAIRAGUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GUSTAVO GLEYSSON SANTOS PAIRAGUE 

Endereço: RUA BUENO AIRES, LOTE 17, QUADRA 14, SANTA CLARA, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 Senhor(a) GUSTAVO 

GLEYSSON SANTOS PAIRAGUE: 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. 

1008154-06.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 11.538,63 ESPÉCIE: 

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/04/2020 Hora: 13:00 

REQUERENTE: GUSTAVO GLEYSSON SANTOS PAIRAGUE Advogado 

do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O 

REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1008508-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL ALVES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ISRAEL ALVES SILVA Endereço: Rua Sapador, 

15, Quadra 02, casa n 15, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78110-000 Senhor(a) ISRAEL ALVES 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. 1008508-31.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

15.605,24 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/04/2020 Hora: 13:15 AUTOR: 

ISRAEL ALVES SILVA Advogado do(a) AUTOR: LUIZ GUILHERME FELIX 

LENZI - MT23979/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1008155-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO HONORATO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 336 de 352



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 1008155-88.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante 

de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas 

de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Várzea Grande/MT, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

13/03/2020 18:13:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008160-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVAIR DE MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: DEVAIR DE MORAES FERREIRA Endereço: RUA 

C, N 22, QUADRA 04, ETAPA 04, VITÓRIA RÉGIA, VÁRZEA GRANDE - MT 

- CEP: 78110-000 Senhor(a) DEVAIR DE MORAES FERREIRA: 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. 1008160-13.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 24.202,14 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: 17/04/2020 Hora: 13:00 REQUERENTE: DEVAIR DE MORAES 

FERREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: EVALDO LUCIO DA SILVA - 

MT10462-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, 13 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: 1005696-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON ILDEFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: JOILSON ILDEFONSO Endereço: rua a, 15, RUA 

UM, QUADRA 35, CASA 06, parque, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78128-990 Senhor(a) JOILSON ILDEFONSO: 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. 1005696-16.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 17/04/2020 Hora: 13:15 REQUERENTE: JOILSON ILDEFONSO 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017007-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 
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GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1017007-38.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

13/03/2020 18:21:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008148-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ALVES NEPONUCENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT19809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS 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: MURILLO ALVES NEPONUCENO Endereço: 

AVENIDA DA FEB, 303, (RES ALAMEDA), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-147 Senhor(a) MURILLO ALVES 

NEPONUCENO: 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. 

1008148-96.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 17/04/2020 Hora: 

13:30 REQUERENTE: MURILLO ALVES NEPONUCENO Advogado do(a) 

REQUERENTE: THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - MT19809-O 

REQUERIDO(A): SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS 

ELETRONICOS 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, 13 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: 1008163-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA LOUZADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS 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: ADRIANA DA SILVA LOUZADA Endereço: RUA 

JOSÉ SARAT, S/N, (LOT CONSTRUMAT), PONTE NOVA, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78115-280 Senhor(a) ADRIANA DA SILVA 

LOUZADA: 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. 1008163-65.2020.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 7.370,73 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: 17/04/2020 Hora: 13:30 

REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA LOUZADA Advogado do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT19194-A 

REQUERIDO(A): AVON COSMÉTICOS 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, 13 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: 1008173-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRIS ASSUNCAO DE SOUZA MIGUEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE- MT - CEP: 78118-000 Processo nº 1008173-12.2020.8.11.0002 

C E R T I D Ã O Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar DOCUMENTO 

COM FOTO (DA PARTE AUTORA) ONDE HÁ POSSÍVEL IDENTIFICAÇÃO 
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DO CADASTRO DE PESSOA FÍSICA (CPF), SOMA-SE AINDA, JUNTAR 

comprovante de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), 

LEGÍVEL, 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, 13 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: BRUNO 

GABRIEL RODRIGUES PORTO 13/03/2020 18:36:18

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008178-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIR PEDRO CARNEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA CARNEIRO OAB - MT27627/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES 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 Processo nº 1008178-34.2020.8.11.0002 

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), LEGÍVEL, 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, 13 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: BRUNO GABRIEL RODRIGUES PORTO 

13/03/2020 18:46:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008193-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA FERREIRA RANGEL ANADAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SCARLETT PATRICIA ZEILINGER OAB - MT27659/O (ADVOGADO(A))

AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG OAB - MT24414/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: GIOVANA FERREIRA RANGEL ANADAN 

Endereço: RUA MARANHÃO, S/N, APTO 405, BLOCO B, NOVA VÁRZEA 

GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-971 Senhor(a) GIOVANA 

FERREIRA RANGEL ANADAN: 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. 

1008193-03.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[DIREITO DO CONSUMIDOR, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 17/04/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: GIOVANA FERREIRA 

RANGEL ANADAN Advogados do(a) REQUERENTE: SCARLETT PATRICIA 

ZEILINGER - MT27659/O, AMANDA ANYELLE DA SILVA LUCHTENBERG - 

MT24414/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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: 1008195-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA PATRICIA DE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: ANGELA PATRICIA DE CAMPOS PEREIRA 

Endereço: RUA NOVE, S/N, (RES JACARANDÁ), NOVO MUNDO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78149-630 Senhor(a) ANGELA PATRICIA DE 

CAMPOS PEREIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência Designada, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1008195-70.2020.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 17/04/2020 Hora: 13:45 REQUERENTE: ANGELA 

PATRICIA DE CAMPOS PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: HILTON 

DA SILVA CORREA - MT23278/O REQUERIDO(A): ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 13 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 
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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: 1008107-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILNEI REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536-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: 

1008107-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDILNEI REGINA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO 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. No entanto, embora rotulados 

declaratórios, os embargos apresentados no evento n. 25635866 - 

Embargos de Declaração , não pretendem suprir omissão ou sanar 

dúvidas, mas sim recorrer do dispositivo, conduzindo à um novo. Não 

verifico a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, na decisão 

apresentada no movimento n. 25199380 - Sentença , mesmo porque 

restaram presentes os requisitos caracterizadores da sentença de mérito, 

conforme amplamente demonstrado no próprio título. Nesse sentido, a 

parte Embargante, inconformada com a decisão embargada, devia 

valer-se do recurso adequado para tal ato. CONCLUSÃO. Por tais razões, 

rejeito os Embargos, na medida em que não há omissão a ser suprida ou 

mesmo obscuridades ou contradições a serem reparadas. Intimem-se e 

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: 1019594-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAYANE LAURA FERREIRA ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

que, no prazo de 05(cinco) dias, providencie e junte ao autos a correta 

diligência do oficial de justiça com a devida indicação do bairro indicado 

para o cumprimento do mandado. Posto que a diligência juntada junto ao ID. 

29128751, não informa para o qual bairro fora recolhido a diligência, é 

preciso que o bairro esteja assinalado/informado na guia de diligência de 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002865-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALMA ELIAS EID SERIGATO OAB - PR30998 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE CANDIDA ASSIS ZAGONEL (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 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 19 de fevereiro 

de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016705-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca do Aviso de 

Recebimento recebido por terceiros, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 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 
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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: 1005577-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS VILXENSKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca do Aviso de 

Recebimento recebido por terceiros, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 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: 1001368-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA DA SILVA IGNACIO (EXECUTADO)

VIVEIROS AEROPORTO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca do Aviso de 

Recebimento recebido por terceiros (ID 30219196), ou requerer o que 

entender de direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º 

do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000749-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DERECK VIEIRA DE ALMEIDA (REU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000347-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISLEY MARQUES DA COSTA PORTO (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, 
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CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015377-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYKELLER DE MELLO OAB - SP336677 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a impugnação à contestação.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005740-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GUILHERME ALVES NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003671-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS PAULA NEVES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018175-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ROBERTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES OAB - MT20328/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de março de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ 

Analista 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017677-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017677-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON CESAR DA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

ANDERSON TUTTA SILVA RIBEIRO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

MARCILANYO DENZER TOSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005642-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

BANCO PAN (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 
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(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de março de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ 

Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012456-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR LOPES MELHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de março de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ 

Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015023-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CLAUDIO VIEIRA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO QUE NESTA DATA ENCAMINHEI ESTES AUTOS VIA MALOTE 

DIGITAL, POR NÃO TER PJE AINDA NA COMARCA DE TANGARÁ DAS 

SERRA RECIBO DE DOCUMENTO ENVIADO E NÃO LIDO Código de 

r a s t r e a b i l i d a d e :  8 1 1 2 0 1 9 4 8 1 0 1 8 1  D o c u m e n t o : 

1015023-19.2019.8.11.0002_compressed.pdf Remetente: SECRETARIA 

DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCARIO ( ANA PAULA GARCIA 

DE MOURA ) Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - TANGARÁ DA 

SERRA ( TJMT ) Data de Envio: 12/12/2019 16:16:20 Assunto: ENCAMINHO 

OS AUTOS DE Nº 1015023-19.2019.811.0002 FACE AO DECLINO DE 

COMPETÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015146-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALOME DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de março de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ 

Analista 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 
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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: 1003320-62.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES (REU)

 

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, 13 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: 1008505-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES OAB - SP296853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DO CARMO ALVES DE VASCONCELOS (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, 13 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: 1010223-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITALLO CAJA DA SILVA (EXECUTADO)

EDSON FREITAS SANTINI (EXECUTADO)

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

RODRIGO DE MIRANDA GONCALVES (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, 13 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. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004768-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE MENDES CORREA (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, 13 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: 1001885-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO DO NASCIMENTO (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, 13 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: 1012319-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DYECICA WALERIANA DA SILVA LEMES LOPES (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, 13 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 
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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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010834-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

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:

LEILA APARECIDA RODRIGUES PRESTES (REU)

FERREIRA & PRESTES LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO Intima-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nestes autos quanto as 

correspondências devolvidas, posto que as mesmas foram 

recebidas/assinadas por terceiros.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003775-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON GOMEZ FERNANDES (REU)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018830-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELICE SOUZA OLIVEIRA 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, 5 de fevereiro 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: 1003228-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE DIAS DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar as partes para no prazo de 05(cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. VÁRZEA 

GRANDE, 13 de março de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ 

Analista 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: > 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1069616/3/2020 Página 347 de 352



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: 1001150-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

DOUGLAS WILLIAN BRAATZ DA SILVA (EXECUTADO)

FERNANDA FERREIRA AMARAL (EXECUTADO)

INDIGENA IND COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - ME 

(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 de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003231-73.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON JONATHAN PIMENTEL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002039-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROSA MACIEL JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ 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 
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celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005405-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. DA SILVA COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS 

Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

com autos com a finalidade de intimar o advogado da parte autora, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar a acerca da 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA, ou requerer o que entender de direito 

sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º do Código de 

Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. 

JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018905-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SOUZA MARCAL DE JESUS (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 de direito sob pena de extinção 

do nos termos do art. 485, § 1º do Código de Processo Civil. Nada mais. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020. JOSELINE MARIA MARTINS DA 

CRUZ 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009015-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA MARIA SIQUEIRA GONCALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, junte aos autos a guia da diligência do Oficial de 

Justiça, uma vez que juntou apenas o comprovante de pagamento. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020 ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 
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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: 1000930-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADO DOM DIEGO EIRELI - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. E, caso a parte autora queira que a 

citação seja feita via CARTA com A.R, intima-se, neste caso, para no 

referido prazo, informar o CEP do endereço indicado para expedição do 

ato. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020 JOSELINE MARIA MARTINS 

DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000414-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA RIBEIRO DIAS 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 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009708-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE AFFINITY SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THATIARA VIANA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZA EM DIREITO BANCÁRIO AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/Nº, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE/MT - TEL. (65) 3688-8451- CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o 

disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com 

a finalidade de intimar a parte autora para informar seu dados bancários. 

VÁRZEA GRANDE, 13 de março de 2020 ANA PAULA GARCIA DE 

MOURA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 415922 Nr: 19861-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE DA MATA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte autora para manifestar-se nos autos acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 449716 Nr: 11741-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI ANTONIOLLI DA SILVA EPP, LENI 

ANTONIELLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça (distrito da 

Guia-Cbá), retirando a guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, 

link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.
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Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Vice-Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva

Corregedor-Geral

Dúvidas e Sugestões:
Gestão do Diário da Justiça

Coordenadoria Judiciária 

(65) 3617-3198

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

E-mail:

dje@tjmt.jus.br

Site:

www.tjmt.jus.br

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - CEP 78050-970 - Caixa Postal - 1071

Cuiabá - Mato Grosso - FONE/FAX: (65)3617-3000 - CNPJ: 03.535.606/0001-10
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