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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000974-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE GONCALVES JOVINO (REQUERENTE)

FABIANA FRANCIELLE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO OAB - PR15263-O (ADVOGADO(A))

JOSSAN BATISTUTE OAB - PR33292 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da requerida Oral Sin Franquias Ltda Me, para 

depositar os honorários periciais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1006087-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE AMORIM PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA OAB - MT15617/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a correspondência devolvida de ID 29537853.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001509-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELBER MACHADO QUEIROZ (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:

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

 

Intimação do advogado da parte requerida, para depositar os 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários periciais, nos termos do acórdão de 

Id. 29500623, no prazo de (5) cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010172-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSE VIEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MACHADO DA SILVA OAB - MT23403/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. DE O. TEIXEIRA & CIA LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

 

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

manifeste sobre a petição de ID 26450772.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010501-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO OLA (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))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011971-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 27900862.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001583-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR ROGERIO SABINO DA SILVA (REU)

 

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

dias, manifestem sobre o decurso de prazo para defesa.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012924-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T.H.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN COLONHESE OAB - SP241799 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

S. S. HENRIQUE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO - ME 

(EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo de (05) cinco 

dias, manifeste sobre a correspondência de Id.30226515.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000343-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS OAB - SP127104 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA VIEIRA LOPES (REQUERIDO)

 

Intimação dos advogados da parte autora, para no prazo de (05) cinco 

dias, manifeste sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001304-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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INBRANDS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MVS COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de (05) cinco dias, 

manifeste sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003615-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOLAV SERVICOS DE LAVANDERIA TINGIMENTO HIGIENIZACAO E 

CONSERTOS RAPIDOS DE ROUPA LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS PEREIRA MELLO JUNIOR (EXECUTADO)

ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA MELLO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de (05) cinco dias, 

manifeste sobre as correspondências devolvidas.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004137-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERNANDES GERIBELLO OAB - SP211763 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILA ARIELLY DOS SANTOS BATISTA (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de (05) cinco dias, 

manifeste sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004623-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI JOSE CIONI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PATRIOTA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de (05) cinco dias, 

manifeste sobre a correspondência devolvida e/ou que o faça comparecer 

na audiência designada a parte autora.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012389-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ CARLOS DA SILVA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACOUGUE ARABUTA LTDA - ME (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de (05) cinco dias, 

manifeste sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009317-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUPRENORTE AGROPECUARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

I FERRAZ DE LIMA - ME (REU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo de (05) cinco dias, 

manifeste sobre a correspondência devolvida.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003347-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (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))

 

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

autos procuração com poderes específicos, para o fim de levantamento 

de valores, conforme decisão retro.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009178-03.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO AUGUSTIN DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREGIS PITHAN PAGNUSSATT OAB - MT8992/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR AUGUSTIN DA SILVEIRA (REQUERIDO)

EVANDRO RICARDO RIES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

ANGELA AUGUSTIN DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON BARUFALDI OAB - 067.849.680-34 (PROCURADOR)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 29000253.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006209-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN INDRAS RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

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

manifeste sobre a petição de ID 29326491.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017037-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA CORREA BORGES (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA AMELIA BORGES AMOROSO OAB - 046.950.051-40 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1017037-70.2019 Ação: Execução Exequente: Shirley Fatima Zamar. 

Executados: Claudia Amélia Amoroso Borges e Outros. Vistos, etc. 

SHIRLEY FATIMA ZAMAR, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Execução” em desfavor de CLAUDIA 

AMELIA AMOROSO BORGES, MARCOS VINICIUS BORGES DE OLIVEIRA e 

YLANA KAYRAN DIPERRO BORGES, sem 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 
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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 acima citado, determino que a parte autora emende a inicial, a) 

indicando o Cadastro de Pessoal Física (CPF) e o endereço dos réus, nos 

termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e artigo 1º, da 

Resolução nº 021/2011/TP; b) adequando a pretensão, ante a divergência 

entre a ação proposta e o pedido contido na exordial; c) inserindo a 

fundamentação jurídica, conforme dispõe o artigo 319, III, do Código de 

Processo Civil, sob pena de extinção 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, 

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

Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 805243 Nr: 16377-35.2015.811.0003

 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: MARLON PIRES ROCHA

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

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Intima-se a parte requerente, para manifestar-se, no prazo de 05(cinco) 

dias, referente os petitórios de fls.201/208.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 777735 Nr: 5338-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:OAB/SP 257.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o advogado da parte exequente, para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se referente as correspondências devolvidas de fls.97.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 300781 Nr: 10685-75.2003.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE 

PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO GUIMARAES LTDA, JOSÉ CARLOS 

AMARILA DE SOUZA, VANIA MARIA NOGUEIRA AMARILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OCTAVIO DE PAULA SANTOS 

NETO - OAB:196717/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o advogado da parte exequente, para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se referente as correspondências devolvidas de 

fls.412/413/414.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422853 Nr: 5071-79.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, JOSÉ LUIZ 

SOARES DE MENDONÇA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o advogado da parte exequente, para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se referente as correspondências devolvidas de fls.155.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714681 Nr: 9910-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO CHEFF PIZZARIA LTDA ME, 

CHARLES SOARES DE SOUZA, VALDINEIA DIAS DE OLIVEIRA, EDIVALDO 

VIEIRA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o advogado da parte exequente, para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se referente as correspondências devolvidas de fls.191/192.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716607 Nr: 12002-93.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABASTECEDORA PAULISTA LTDA, CARLOS 
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CESAR DE OLIVEIRA, SILVIA ELOIZA RODRIGUES, PEDRO FRANCO DE 

OLIVEIRA, JAIRA CAMARGO OLIVEIRA

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

OAB:OAB/MT14.258-A, UILLERSON FERREIRA DA SILVA - 

OAB:20972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o advogado da parte exequente, para no prazo de cinco dias, 

manifestar-se referente as correspondências devolvidas de fls.196.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001941-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIMAR ANDRADE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 29 de março de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Nº DO 

PROCESSO: 1001941-20.2016.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 

44.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - MT0007387A 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO 

DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001941-20.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIMAR ANDRADE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do patrono da parte autora, para no prazo legal, contrarrazoar o 

recurso de Apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003482-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCE CLASSIC (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZAQUEU MARQUES VIEIRA (EXECUTADO)

CLEIDE GOMES SANTANA MARQUES (EXECUTADO)

 

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 acerca das informações de IDs retro, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002475-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA SOARES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAICON ANTONIO FLORENCIO OAB - MT0020621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012910-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMA REZENDE DUTRA GARCIA (AUTOR(A))

G R DUTRA GARCIA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO FIGUEIRA NETO OAB - MT23964/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte requerida, para 

manifestar-se acerca da petição de ID 24670532.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013249-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO RENATO JUNGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005349-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEMAR BARBOSA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDEMAR BARBOSA ALVES OAB - MT24628/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))

 

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 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007787-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMERITA DE MOURA ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOTARDO ALVIM DOS SANTOS OAB - MG97385 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SEVERIANO DE ARAUJO (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, acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que de direito, sob pena de 

devolução da CP.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004060-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA NONATA CASTRO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REU)

 

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 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004060-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA NONATA CASTRO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO 

OBJETIVO-ASSUPERO (REU)

 

Intimação do Dr. DANIEL CIDRÃO FROTA OAB/CE 19.976, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico 

do sistema PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como 

advogado no cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, 

sob pena de nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve 

ser praticado em todos os processos, no momento da primeira 

manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003914-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEC CONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A 

AGROPECUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARMANDO ARGENTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca do peticionamento de ID 24792781 e documentos 

que o acompanham, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004076-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES OAB - MT14334/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR MARRA DA FONSECA (REU)

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, consigno que, 

o pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003340-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIO FERRETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO , 3 de outubro de 2017. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Nº 

DO PROCESSO: 1003340-50.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 

40.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - MT0013249A OBSERVAÇÃO. O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 2ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007210-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (REU)

 

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 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007210-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (REU)

 

Intimação do Dr. PAULO HENRIQUE CREMONEZE PACHECO e DR. MARCIO 

ROBERTO GOTAS MOREIRA, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

procedam sua habilitação no cadastro eletrônico do sistema PJE como 

patronos da parte requerida (incluir seu nome como advogado no cadastro 

do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, sob pena de nulidade 

dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado em todos 

os processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005033-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):
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JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005033-64.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA REQUERIDO: MAIS 

ADESIVOS SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP Vistos etc. 

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

dia 25 de JUNHO de 2020, às 09h30min, a qual será realizada na Central 

de Conciliação e Mediação desta Comarca. Cite-se e intimem-se as partes 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência 

com vistas à conciliação. Conste no mandado que a ausência injustificada 

das partes será considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. Não obtida a conciliação, a parte ré poderá responder a ação no 

prazo legal (art. 335, I, do CPC). 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. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000524-95.2017.8.11.0003

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:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (REU)

SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000524-95.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: SOUZA & GUERINI DE SOUZA 

LTDA - ME, ADILSON ANTONIO DE SOUZA Vistos etc. INDEFIRO o pleito 

retro, vez que sequer houve citação dos requeridos. CERTIFIQUE-SE a 

Secretaria acerca do cumprimento do indicado no ID. 13616836 – Pág 1, 

tendo em vista a juntada das guias de recolhimento no ID. 13811432 – Pág. 

1 e 2. Após, conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000193-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (REU)

NADIA CRISTINA C. VIEIRA & CIA LTDA - ME (REU)

 

Intimação do Dr. SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do 

sistema PJE como patrono da parte requerida (incluir seu nome como 

advogado no cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, 

sob pena de nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve 

ser praticado em todos os processos, no momento da primeira 

manifestação nos autos. Bem como, manifestar-se a cerca do r. 

Despacho de ID 24124507.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010052-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR SOUZA SPENCE (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:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000444-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VARELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M A SOUZA SANTOS - ME (REU)

LC E C ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME (REU)

LAERTE DE OLIVEIRA COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, acerca da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que de direito.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012106-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE ALMEIDA VILELA OAB - MT0009538A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANIO JOSE ALVES (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 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, consigno que, 

o pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000107-74.2019.8.11.0003

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:

LAZARO LEAL SIQUEIRA 01385741112 (REQUERIDO)

 

Intimação do Dr. CELIO PAIAO, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do sistema PJE como 

patrono da parte requerida (incluir seu nome como advogado no cadastro 

do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, sob pena de nulidade 

dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado em todos 

os processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003553-56.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEGARDES RIBEIRO CHAGAS FILHO (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 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, consigno que, 
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o pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de 

Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo 

Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003437-84.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO SILVA DE SOUZA (REU)

 

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 interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito, face ao término do prazo de suspensão requerido no 

ID retro.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 293607 Nr: 8146-73.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS E FELTRIN LTDA ME, ADEAN 

MARTINS PEREIRA, ESTER FELTRIN MARTINS

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

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:MT 4.112

 Autos n.º 293607 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 347090 Nr: 2529-30.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCHESAN IMPLEMEN.E MAQUI.AGRICOLA TATU

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

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Autos n.º 347090 – Execução

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido formulado à fl. 221, eis que não restou demonstrada a 

imprescindibilidade da intervenção judicial para verificação das 

informações colimadas com as diligências requeridas pela parte 

exequente.

Destarte, 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.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 347092 Nr: 2531-97.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA

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

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Autos n.º 347092 – Execução

 Vistos etc.

 Indefiro os pedidos formulados às fls. 179/180, eis que não restou 

demonstrada a imprescindibilidade da intervenção judicial para verificação 

das informações colimadas com as diligências requeridas pela parte 

exequente.

Destarte, 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.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 399107 Nr: 12494-61.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARRUDA ALVIM E THEREZA ALVIM ADVOCACIA E 

CONSULTORIA JURIDICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE RONDONOPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO PELLEGRINI DE 

ARRUDA ALVIM - OAB:OAB/SP 118.685, JOSE MANOEL DE ARRUDA 

ALVIM NETTO - OAB:OAB/SP 12363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868/MT

 Autos n.º 399107 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o petitório retro.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 411993 Nr: 8089-45.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TOMCZYK, ANNEMARIE PFANN 

TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 Autos nº 411993 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Tendo em vista o petitório de fl. 180, proceda-se a avaliação do bem 

penhorado (fl. 174), nos moldes legais, e tão logo venha aos autos o laudo 

correspondente, digam as partes, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos 
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do artigo 870 e ss. do CPC.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 425632 Nr: 7809-40.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINOEL SOARES DE QUEIROZ ME EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOS COMERCIO E TRANSPORTES ME, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NUNES MATOS - 

OAB:12556/MT, FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - OAB:11843/O, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:OAB/MT12.208-A

 Autos nº 425632 – Cumprimento de sentença

Vistos etc.

 Certifique-se quanto ao decurso de prazo para apresentação de 

impugnação ao cumprimento de sentença.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 444006 Nr: 12675-57.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEREALISTA CENTRO OESTE, SPC DE CERES 

GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIVAL DE ARAUJO LISBOA 

CESARINO - OAB:21769-A, JORLAM THIAGO ARAUJO DE SOUZA 

RIBEIRO - OAB:28353, KELLY RODOVAL BORGES ARAUJO - 

OAB:30505

 Autos nº 444006 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório de fls. 213/214, intime-se a parte executada 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens de sua propriedade 

disponíveis a penhora, sob pena da conduta omissiva ser considerada 

atentatória a dignidade da justiça, o que implicará na imposição de multa, 

nos moldes do art. 774, do CPC.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 704902 Nr: 12880-52.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO MARTINEZ FRANÇA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R GOES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 Autos nº 704902 – Execução

Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o comprovante de pagamento encartado à fl. 207.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 709674 Nr: 4606-65.2012.811.0003

 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: JOSE SOBRINHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM MANHAES 

MOREIRA - OAB:OAB/SP 52.677

 Autos n.º 709674 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 205, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 718682 Nr: 14150-77.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LUIZ FERREIRA BORGES FILHO

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

acolho as razões e fundamentos contidos na peça inicial, para JULGAR 

PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, e, em consequência, 

CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$ 9.930,16, e por 

consequência, resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC, a partir da 

atualização da dívida encartada nos autos e juros de mora de 1% ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação.CONDENO, ainda, o requerido ao 

pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios, que 

fixo em valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor 

atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.P. I. 

C.Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 724315 Nr: 5307-89.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY SADY AUGUSTIN, GABRIELA AUGUSTIN, 

TIAGO AUGUSTIN

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

OAB:14705/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREGIS PITHAN 

PAGNUSSATT - OAB:8.992-B/MT, ANDRÉGIS PITHAN PAGNUSSATT - 

OAB:8992-B/MT

 Autos nº 724315 – Execução

Vistos etc.

 Cumpra-se conforme determinado em Superior Instância (fls. 743/745).

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 732352 Nr: 12580-22.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO LUIZ CYLES PEREIRA 

- OAB:OAB/MT14564-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 Autos n.º 732352 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 149, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 790172 Nr: 10303-62.2015.811.0003

 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: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA RONDONÓPOLIS HAWKS, 

JOSE CARLOS NARCISO JUNIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUISER INDUSTRIA E COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, RAFAEL RODRIGUES SOARES - OAB:15559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MAIA DE FIGUEIREDO - 

OAB:68433/MG

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, tornando definitiva a liminar concedida às fls. 

67/68.Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, 

verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% e cuja 

exigibilidade em relação a requerente fica adstrita ao disposto no artigo 98, 

§3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (67/68).Preclusas as vias 

recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo.P. I. 

C.Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794060 Nr: 11916-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA KAROLINE ARAUJO BARBOSA

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

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGDA CAROLINA CASTILHO 

SOARES - OAB:21799/O

 Certifico e dou fé, que tendo em vista que a r. Sentença de fls. 130/132 

foi publicada somente para o patrono da parte autora. Sendo assim, 

INTIMO, o procurador da parte requerida para tomar ciência da referida 

Sentença, cuja parte final está trancrita abaixo. "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 e 355, II, ambos do Código de 

Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial, cuja 

apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar 

a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Condeno a parte 

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, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, 

do CPC, eis que beneficiária da AJG. Expeça-se ofício ao DETRAN-MT, 

comunicando o teor desta sentença, de forma que o Autor consiga alienar 

o veículo descrito na inicial a terceiros. Preclusas as vias recursais e 

pagas as custas, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 812696 Nr: 390-22.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS PEREIRA DE FREITAS, FRANCISCO 

VALDECI DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 Autos n.º 812696 – Execução

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o 

andamento da execução, devendo requerer o que entender de direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 820469 Nr: 3139-12.2016.811.0003

 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
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 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO DO MICRO 

TRANSPORTADOR EM MATO GROSSO - ASBRAMT, HERIKA CASTILHO 

POLIZEL WILLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A(VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DE DAVID - 

OAB:84740

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, por consequência revogo a liminar concedida no alvorecer da 

demanda.Ante a sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento das 

custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 

85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG (fls. 69/71).Preclusas 

as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de 

estilo.P. I. C.Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.JORGE IAFELICE DOS 

SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 822173 Nr: 3656-17.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANLIDER TRANSPORTES E 

AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOISA HELENA SAENZ SURITA 

- OAB:14658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895

 Autos n.º 822173 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 143/151), 

manifeste-se a parte adversa, no prazo legal.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66130 Nr: 1256-60.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE CARNE TIA SINHA LTDA, 

INA BERNARDES FREITAS, RAFAEL BERNARDES FREITAS, ESPOLIO DE 

ELIO JOSE DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 Certifico e dou fé, que tendo em vista que a r. Sentença de fls. 403, foi 

publicada somente para o patrono da parte autora. Sendo assim, INTIMO o 

procurador das partes executadas, para tomar ciência da referida 

Sentença, cuja parte final está trancrita abaixo. "Ante ao exposto, pelas 

razões já expendidas neste decisum, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e §1º do CPC, 

fazendo-o por sentença nos termos do artigo 354 do citado diploma legal. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, 

mediante as cautelas de estilo. P.I.C."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 295221 Nr: 9673-60.2002.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONHARIC & SENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO QUIROGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FERNANDO PÍCOLO DE 

OLIVEIRA - OAB:108.374], RENATO GONCALVES RAPOSO - OAB:9892 

- B/MT

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

OAB:5417-B/MT

 Autos n.º 295221 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se sobre o petitório de fls. 223/224v.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 382674 Nr: 10854-57.2006.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRONDINA CAMARGO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA MARIA CANDIDO DA 

COSTA LUGLI - OAB:MT/10503, FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - 

OAB:6141/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Autos n.º 382674 – Usucapião

 Vistos etc.

 Sobre o petitório retro e documento que o acompanha, manifeste-se a 

parte autora, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 389737 Nr: 3368-84.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR AUGUSTO BURTTET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 Autos n.º 389737 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de fl. 188, devendo, para tanto, ser expedida a certidão 

como postulado.

Após, intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

promover o andamento da execução, devendo requerer o que entender de 

direito.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 425875 Nr: 7996-48.2009.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA DE MELO BATEMARQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CAVALCANTE BARBOSA - 

OAB:MT/ 13.127-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Autos n.º 425875 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 105, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 446928 Nr: 2111-82.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CARLOS BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINVET CLINICA VETERINARIA E PETSHOP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 446928 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Procedam-se as alterações pertinentes, eis que se cuida de cumprimento 

de sentença.

Destarte, a medida postulada à fl. 129, trata-se de providência 

excepcional, a ser adotada unicamente em caso de inequívoca 

necessidade, certificada pelo Sr. Oficial de Justiça.

 Assim, autorizo o arrombamento de obstáculos e a solicitação de auxílio 

de força policial para cumprimento do mandado de penhora, caso 

constada a imprescindibilidade da medida, devendo tais circunstâncias ser 

descritas pelo Sr. Meirinho em sua certidão.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 469915 Nr: 4032-24.1984.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA ITAÚ DE INVESTIMENTO, CRÉDITO E 

FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI DORINI, ANTONIO SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO - 

OAB:1366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 469915 – Execução

 Vistos etc.

 Tendo em vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte 

exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre o petitório 

de fls. 71/77.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 700941 Nr: 8913-96.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERITA SANTOS OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE PRIETCH PAGNO - 

OAB:9947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA DIAS MARRA - 

OAB:23535/DF, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/SP 

128.341

 Autos n.º 700941 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

 Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o presente feito 

trata-se, agora, de cumprimento de sentença.

Intime-se a parte devedora para pagar o valor indicado à fl. 289v, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do 

pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de 

honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem 

prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.

Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os 

honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina 

o parágrafo 2º, do art. 523, do CPC.

Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 711275 Nr: 6279-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOYA E MOYA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B, PAULO SÉRGIO CIRILO - OAB:OAB/MT 5448-B

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

OAB:OAB/MT13241A

 "(Agravo de Instrumento n. 2012.060651-7, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, 

j. 22.10.2013)." (TJSC, Apelação Cível n. 0004314-86.2014.8.24.0023, da 

Capital, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito 

Público, j. 28-11-2017). (grifamos)Com essas considerações, SUPENDO a 

presente execução provisória até ulterior julgamento da ação de 

conhecimento – cód. 431824.No mais, apensem-se ao processo 

r e f e r e n c i a d o . I n t i m e - s e . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 724019 Nr: 5010-82.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERINA ANA DE CARVAHO SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

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

OAB:13241-A/MT, Eladio Miranda Lima. - OAB:RJ/86.235

 Ante o exposto, exaurido o interesse processual na espécie, julgo extinto 

o presente feito. Por conseguinte, expeça-se certidão de crédito em favor 

do exequente.Após, arquivem-se, mediante as cautelas de 

estilo.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 19 

de março de 2020.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000942-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO PEREIRA DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000942-67.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ARNALDO PEREIRA DE MORAES REU: BANCO BRADESCARD 

S.A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ARNALDO 

PARREIRA DE MORAES em face de BANCO BRADESCARD S.A., pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. O autor alega, em síntese, que é 

titular do cartão de crédito registrado sob o número 5365.2901.7056.3030 

e no referido cartão constava um débito em aberto. Relata que o 

Supermercado Modelo, com filial nesta cidade de Rondonópolis-MT, 

emitente do cartão, encerrou suas atividades em janeiro de 2013, o que o 

impossibilitou de efetuar o pagamento de fatura. Aduz que seu nome foi 

incluído no cadastro de inadimplentes em 14/04/2013, por uma dívida 

vencida em 25/01/2013, datas posteriores ao encerramento das atividades 

da filial do supermercado citado. Diz que inúmeras tentativas extrajudiciais 

de acordo foram realizadas, sem sucesso, até que, em 22/02/2016, 

pactuaram as partes junto ao Procon Municipal, que, para quitação dos 

débitos, o autor pagaria o montante de R$ 218,01 (duzentos e dezoito 

reais e um centavo), com abatimento de 100% de juros, mas que, até a 

data propositura da ação, o banco requerido não havia disponibilizado 

meios para pagamento. Por conta do relatado, pleiteou o autor a 

concessão da tutela de urgência, para que o requerido retirasse o seu 

nome do banco de dados do Serviço de Proteção ao 

Crédito/SCPC/SERASA, o que restou DEFERIDO no ID. 1642780. Pugna, ao 

final, seja julgado procedente o pedido ora formulado, declarando-se 

inexistente o débito indevidamente lançado em nome da parte requerente, 

condenando a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a 

título de dano moral. Conciliação INEXITOSA (ID. 2985949). Contestação 

pelo requerido no ID. 3232555 aduzindo, em suma, que o autor possui um 

débito incontroverso junto ao demandante e não junto ao Supermercado 

referenciado, e que, por deliberação própria, deixou de dar quitação a ele, 

sendo a demanda de todo improcedente. Impugnação pelo autor no ID. 

8108296. Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de 

provas, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 16960194), 

ao passo que o banco requerido quedou-se inerte. Era o que tinha a 

relatar. Fundamento e DECIDO. No presente caso o deslinde da 

controvérsia não exige dilação probatória, eis que se trata de matéria de 

direito e de fato, de forma que passo a julgar de plano a lide, com 

supedâneo art. 355, I, do CPC. Dentre os pedidos formulados pelo autor, 

verifica-se pretensão preliminar alternativa, para que fosse [i] determinada 

a baixa da negativação imposta, ou que se [ii] determinasse ao banco 

requerido o envio do boleto para pagamento, ou, ainda, o [iii] depósito 

judicial do montante devido, decidindo a Exma. Magistrada pelo primeiro 

deles (ID. 1642780). Pede, ainda, simultaneamente, seja [i] determinado ao 

banco requerido que exiba o contrato nº 5365290170563000; [ii] 

confirmada a liminar deferida; [iii] declarada a inexistência de débito que 

originou a negativação, e; a [iv] condenação do requerido em indenização 

por danos morais. Diga-se que, a teor do art. 141, do CPC, o Magistrado 

decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de 

questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. 

Ademais, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, 

bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso 

do que lhe foi demandado, conforme art. 492, do CPC. Havendo 

afastamento de tais imperativos legais, ter-se-á uma Sentença citra petita, 

ultra petita ou extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a 

nulidade do ato decisório. Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se 

que, em 14/04/2013, o nome do autor fora lançado nos órgãos de 

proteção ao crédito em decorrência de débito incontroverso perante o 

requerido, com vencimento em 25/01/2013, no valor de R$ 316,08 

(trezentos e dezesseis reais e oito centavos) (ID. 1476365). Nota-se que 

as partes transacionaram perante o PROCON Municipal quanto à quitação 

da dívida existente, oportunidade em que o requerido se comprometeu a 

juntar naqueles autos boleto para pagamento da dívida, em determinado 

prazo, para que o autor efetuasse a quitação (ID. 1476369). Pontue-se 

que o débito que originou a negativação do autor é incontroverso, não se 

tratando aqui de negativação indevida. Logo, não há como se declarar a 

inexistência do débito, como requerido autor, justamente pelo fato de ele 

ser existente, em que pese, quiçá, a depender das circunstâncias, não 

ser exigível. De mais a mais, é igualmente incontroverso que não houve o 

pagamento do referido débito, o que, de consequência e, por si só, afasta 

eventual condenação por danos morais em virtude de tal circunstância, 

como requerido pelo autor. Esgota-se aqui, portanto, a tutela jurisdicional 

dentro da limitação imposta pelos pedidos principais formulados pelo 

requerente. Anote-se que não fora postulada a condenação do banco 

requerido em virtude de eventual descumprimento quanto ao pactuado 

junto ao Procon Municipal. A propósito, bem que se diga, embora atestado 

o descumprimento por parte do requerido quanto ao avençado (ID. 

1476369) - o que, em tese, inviabilizaria o pagamento da dívida -, fora o 

autor expressamente informado de que “querendo, poderá socorrer-se do 

Poder Judiciário para pleitear suas pretensões, pois, na instância 

administrativa será apreciada a possibilidade de aplicação de sanção 

administrativa [...].” Assim o fez o autor, todavia, de modo parcial, eis que 

os pedidos principais confeccionados na presente demanda 

circunscrevem-se à suposta inexistência do débito, e não à conduta 

desidiosa do requerido. Como dito, a Sentença é limitada ao pedido, com 

sua fundamentação, de forma que o afastamento desse limite constitui 

vício e, de consequência, a nulidade do ato decisório. Por outro lado, não 

há de se olvidar do pedido liminar formulado pelo autor, que buscava, 

alternativamente, a determinação ao requerido para que procedesse com 

o envio do boleto bancário para pagamento – com o que, como 

reiteradamente dito, houve descumprimento -, que não fora apreciado 

quando do decisum que recebeu a petição inicial. E aqui, referido pedido, 

diante do quadro exposto, procede. Saliente-se: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO 

REJEITADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - - 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 

DECISÃO "CITRA PETITA" - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUIZ - 

NULIDADE DA DECISÃO - CASSAÇÃO - NECESSIDADE - RETORNO DOS 

AUTOS A PRIMEIRA INSTÂNCIA - Tendo em vista a harmonia entre o 

conteúdo das razões recursais e o conteúdo da decisão agravada, 

inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade - Pelo princípio da 

congruência, qualquer decisão proferida no curso da demanda deve ser 

adstrita aos pedidos formulados pelas partes, sendo vedado o julgamento 

"citra petita", "ultra petita" e "extra petita" - Tendo sido prolatada decisão 

aquém do pedido, necessário o retorno dos autos à comarca de origem, 

para que outra seja proferida, sendo vedado a esta Instância 

manifestar-se sobre matéria aduzida nos autos e que não fora analisada 

pelo magistrado singular, sob pena de supressão de instância. (TJ-MG - 

AI: 10024142881747001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 

27/08/2019, Data de Publicação: 28/08/2019). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE OPOSIÇÃO C/C IMISSÃO NA POSSE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. 

SENTENÇA EXTRA E CINTRA PETITA. NULIDADE ABSOLUTA. 1. 

Consoante o princípio da congruência, o magistrado deve decidir a lide 
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dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença 

de forma extra, ultra ou infra petita. 2. Evidenciando-se que o juiz a quo 

proferiu julgamento fora e aquém daquilo que havia sido requerido pelas 

partes, a sentença padece de vício de nulidade insanável, razão pela qual 

deve ser cassada. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 

SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - APL: 00600416020168090093, Relator: 

NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 19/07/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2019). APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - RENÚNCIA AO DIREITO 

EM QUE SE FUNDA A AÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - CONSTITUIÇÃO DE 

TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DO CRÉDITO EM FAVOR DA DEMANDADA - 

SENTENÇA ULTRA PETITA - DECOTE. A renúncia ao direito material 

postulado ou reconhecido cinge-se a um direito subjetivo do autor, não 

dependendo de consentimento da parte ré, e implica em extinção do 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, c, do 

Novo CPC. Segundo o que dispõe o art. 492 do CPC/15, o juiz não pode 

conceder diferente ou a mais do que for pedido pelo requerente. Cuida-se 

do princípio da congruência que veda decisão judicial citra petita, ultra 

petita ou extra petita. Configurado o vício ultra petita, deve ser provido 

parcialmente o recurso e o decotado o excesso. (TJ-MG - AC: 

10707130280852002 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 

31/01/2019, Data de Publicação: 12/02/2019). Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, 

e, de consequência, DETERMINO que o banco requerido, no prazo de 15 

(quinze) dias, emita ao autor, anexando aos presentes autos, boleto para 

pagamento no valor especificado no acordo entabulado em sede 

administrativa (ID. 1476369), sob pena de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), tornando sem efeito a decisão de ID. 1642780. 

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, 

§2º, do CPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção 

de 70% (setenta por cento) pelo autor e 30% (trinta por cento) pelo réu, 

verba cuja exigibilidade por parte do autor fica adstrita ao disposto no 

artigo 98, § 3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG. Preclusas as vias 

recursais e não havendo requerimento de cumprimento de sentença, no 

prazo legal, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P. I. C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007772-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAHER ABDUL MENHEM AMIRI 70649250109 (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. VIEIRA - SERVICOS - ME (REU)

F. A. C. CARVALHAR - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO(A))

 

CD. PROC. 1007772-78.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

produzir, justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a 

sua relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não 

se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. 

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007627-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ARMANDO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE WIGG ABIRACHED OAB - RJ208989 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

 

CD. PROC. 1007627-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando que 

houve a angularização processual, antes de sanear o processo, hei por 

bem oportunizar às partes manifestação específica acerca do que 

entendem elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas. Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do processo. 

Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às 

provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte para, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das questões de 

fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que pretendem 

produzir, justificando-as de forma objetiva e fundamentadamente, quanto a 

sua relevância e pertinência. Quanto às questões de direito, para que não 

se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. 

Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures concedido, manifestar sobre a 

possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1007862-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DHENIFFER FREITAS LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

JOSE ARTHUR SILVA SANTANA OAB - MT26722/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

 

.Processo nº 1007862-52.2019.8.11.0003. Ação Consignação e 

pagamento c/c Anulatória c/c Indenização por danos morais Autora: 

Jéssica Dheniffer Freitas Lima Ré: Anhanguera Educacional Ltda Vistos 

etc. JÉSSICA DHENIFFER FREITAS LIMA, devidamente qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO CONSIGNAÇÃO E PAGAMENTO C/C 

ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, também qualificado no processo. A 

autora pugnou pela desistência do feito (Num. 25546413). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, 

não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em vista que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a 

desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, contudo resta 
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suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita concedido nos autos. Deixo de condenar a requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 

03 de fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001006-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FERNANDES PORFIRIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA PEREIRA COSTA OAB - MT0021425A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

Código Processo nº. 1001006-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de fevereiro de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004059-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINO ROBERTO DE SOUSA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSCIELE MORETTI DE MELO OAB - MT0018451A (ADVOGADO(A))

ROSANGELA MARIA PINHEIRO OAB - MT0019322A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

 

.Processo nº 1004059-61.2019.8.11.0003. Vistos etc. O CPC, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é relativamente jovem no 

direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe 

no interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração das 

partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as 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 para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004641-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT12071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL FELIX RAMOS TRIGO ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR ALEIXO DAMASCENO DE OLIVEIRA PASSOS OAB - 

SP313082 (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

ciência da decisão ID nº. 30419918 e pagamento do débito, no valor de R$ 

4.031,89, 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, I e 523, §1º, do CPC.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004666-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO OAB - MT12071-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL FELIX RAMOS TRIGO ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR ALEIXO DAMASCENO DE OLIVEIRA PASSOS OAB - 

SP313082 (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT6735-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 
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ciência da decisão ID nº. 30424826 e pagamento do débito, no valor de 

4.031,89 –(quatro mil e trinta e um reais e oitenta e nove centavos), 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, I e 523, §1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006871-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ÁVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO2553-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006871-47.2017.8.11.0003. Vistos etc. Intime o autor para 

instruir a inicial a certidão atualizada de protesto emitido pelo 4º 

Tabelionato de Notas desta Comarca, no prazo de 15 (quinze) dias, vez 

que a juntada nos autos foi emitida antes da confecção da carta de 

anuência em 02.08.2017. Após, conclusos. Cumpra. Rondonópolis-MT, 19 

de outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005036-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS OAB - 

03.099.157/0001-04 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005036-19.2020.8.11.00003 Vistos etc. Intime a 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

informando se há a existência de chapas para eleição do Conselho Diretor 

e Conselho Fiscal, devendo nomeá-las, se houver no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após, conclusos. Rondonópolis-MT, 20 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000621-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DUMONT BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E S P A C H O  C ó d i g o  P r o c e s s o  n º . 

1000621-32.2016.8.11.0003 Visto Em correição. O princípio da 

cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001266-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLAT BRAGA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (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. 1001266-57.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 
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questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de setembro de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009674-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DOS REIS MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005103-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA ALVES SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005103-86.2017.8.11.0003. Vistos etc. Proceda a 

vinculação/apensamento ao feito sob o nº 1005100-34.2017.8.11.0003. 

Intime a requerente para juntar aos autos o extrato financeiro emitido pela 

instituição de ensino, declinando acerca dos pagamentos de sua cota de 

participação das mensalidades escolares e de eventuais serviços 

extracurriculares, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Intime. 

Rondonópolis - MT, 20 de outubro de 2017. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002345-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO NIVALDO DE SOUZA (EXECUTADO)

 

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: 1001955-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO OAB - MT21261/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009991-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DORNELES CAJANGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA OAB - MT23936/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1009991-98.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando 

que as tentativas de citação dos requeridos restaram infrutíferas e o 

requerente não logrou êxito em localizar o atual paradeiro dos 

demandados, defiro a citação por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos 

termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC. Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário. Rondonópolis-MT, 20 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001667-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO HENRIQUE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINNE TOMAZI CARDOZO OAB - 699.895.161-20 (PROCURADOR)

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

 

Código Processo nº. 1001667-17.2020.8.11.0003 Vistos etc. 

Recentemente, o STF tem exigido a comprovação do pedido prévio 

administrativo de cobrança do seguro DPVAT, como condição para o 

ingresso com o pedido judicial (Recurso Extraordinário nº 839.353/MA). 

Assim, intime o autor para emendar a inicial instruindo-a com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação, qual seja, cópia do 

pedido administrativo formulado perante a seguradora, inclusive com os 

documentos que o instruíram, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, por ausência de interesse de agir, nos termos dos 

artigos 320 e 330, III, do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 10 de 

fevereiro de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003644-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS OAB - SP209784 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS PROCESSO Nº. 1003644-49.2017.8.11.0003 Certidão 

Certifico, ao triar os autos, que consta a informação de protocolo de 

petição como "última movimentação" (tela em anexo), no entanto a mesma 

não consta na sequência de atos do processo. Certifico, ainda, que ao 

acessar a aba "documentos", consta a petição protocolada, com data de 

17/02/2020, documento id. 29326174 e 29326169, assim impulsiono os 

autos para a parte autora providenciar novo protocolo da petição, ante o 

erro do sistema apresentado. Rondonópolis-MT, 20 de março de 2020 

LUCIANA GIARETTA SENEN Analista Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA 

CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 
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RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini

 Cod. Proc.: 708588 Nr: 3451-27.2012.811.0003

 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, EVALDO JOSE DOS 

SANTOS

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

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 708588.

Vistos etc.

Cumprida a ordem judicial, houve o bloqueio de valores na conta bancária 

em nome do executado Evaldo José dos Santos no importe de R$ 5.938,61 

(cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos).

Assim, intime as partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, aguarde a decisão final a ser proferida no Agravo de Instrumento 

nº 1001798-98.2020.8.11.0000.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 19 de março de 2020.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005036-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005036-19.2020.8.11.0003 Vistos etc. SANTA 

CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS qualificada 

aos autos, ingressou com a Ação de Tutela Antecipada Antecedente com 

Pedido Liminar. O demandante ingressou com a presente ação pleiteando 

a autorização judicial para prorrogação do mandato do atual Conselho 

Diretor e Conselho Fiscal da requerente, com a manutenção dos poderes 

de representação, por mais 120 (cento e vinte) dias ou, pelo prazo de 30 

dias após a revogação do Decreto Municipal nº 9.407. Vieram-me os autos 

conclusos. Decido. Em consulta ao Sistema PJE, nos autos de código nº. 

1004489-76.2020.8.11.0003, em tramite na 1ª Vara Cível, observou-se que 

há decisão daquele juízo deferindo a liminar para: (...) “ suspender 

imediatamente os efeitos da convocação e, por conseguinte, determinar 

ao requerido que se abstenha de realizar Assembleia Geral Extraordinária, 

promovida pela diretoria da ré Santa Casa de Misericórdia e Maternidade 

de Rondonópolis com o objetivo de incluir novos associados em pleno 

período eleitoral de nova diretoria do hospital, prevista para o dia 12 de 

março de 2020 às 19h00min, no auditório do colégio CIE (Centro Integrado 

de Ensino), localizado à Av. Joaquim de Oliveira, nº 1.334, bairro Vila 

Aurora, Rondonópolis-MT(...)” (Id. 30239594). A primeira ação foi 

distribuída a 1ª Vara Cível em 12.03.2020 às 17h31 e a distribuição do 

presente feito ocorreu em 19.03.2020 às 17h27. O artigo 55, do CPC, 

dispõe que: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes 

for comum o pedido ou a causa de pedir”. Ainda o §3º, do art. 55: “Serão 

reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco 

de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. (grifei) Assim, com o 

fito de se evitar decisões conflitantes, faz-se necessário a reunião dos 

feitos. Quanto a verificação do juízo prevento, o artigo 59, do CPC, prevê 

que a ocorrência se dá no momento da distribuição da inicial. Portanto, 

considerando a necessidade da reunião das demandas e em consonância 

aos ditames do artigo 55 e §3º, do CPC, reconheço a conexão e declino a 

competência em favor do Juízo da 1ª Vara Cível desta Comarca, para 

processar e julgar a presente demanda, devendo ser apensado/vinculado 

ao feito sob o nº 1004489-76.2020.811.0003, que lá tramita. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de março de 2019. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004899-37.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVA CASSIANO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERNANDES DA SILVA OAB - MS17429 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1004899-37.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para obter a suspensão 

do desconto de valores em seu benefício previdenciário, sob a alegação 

de que nunca entabulou qualquer contrato junto ao banco requerido. 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. No caso em exame, a requerente alega que jamais efetuou 

qualquer negócio com o requerido. Os documentos trazidos com a inicial, 

embora não sejam irrefutáveis, exalam fortes indícios de que a autora não 

foi a responsável pela contratação do empréstimo consignado. Destarte, 

ante as ponderáveis razões apresentadas, resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado. O risco da ocorrência do perigo do dano 

justifica-se em razão de estar a autora sofrendo desconto diretamente em 

seu benefício de aposentadoria que, por certo, reduz, consideravelmente 

a sua verba alimentar. Pelo menos enquanto pendente a ação ordinária, na 

qual será discutida a existência ou não de relação jurídica entre as partes, 

deve permanecer suspenso o pagamento das parcelas debitadas em seu 

benefício. Isto porque a suspensão dos pagamentos não trará qualquer 

prejuízo ao requerido, pois ainda que o pedido inicial venha a ser julgado 

totalmente improcedente, poderá o banco receber os seus créditos pela 

via judicial cabível, com todos os consectários legais. As decisões 

emanadas dos Tribunais pátrios coadunam com o acima exposto: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE 

DÉBITO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE 

PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA MANTIDA. A afirmação da 

autora de que foi vítima de empréstimo fraudulento, ao menos em princípio, 

dá suporte à pretensão de ver deferido o pedido de antecipação de tutela 

para que cessem os descontos, pois presente o perigo de dano 

irreparável e de difícil reparação. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70059806745, Décima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado 

em 14/05/2014)(TJ-RS - AI: 70059806745 RS, Relator: Túlio de Oliveira 

Martins, Data de Julgamento: 14/05/2014, Décima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2014)” (grifei) “Ação 

declaratória de inexistência de débito Antecipação de tutela buscando a 

suspensão dos descontos na aposentadoria decorrente de contrato 

fraudulento Verossimilhança das alegações Impossibilidade de produção 

de prova negativa Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21726677020148260000 

SP 2172667-70.2014.8.26.0000, Relator: Eduardo Sá Pinto Sandeville, Data 

de Julgamento: 04/11/2014, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 05/11/2014)” Ex positis, concedo a tutela provisória de 

urgência para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a 

cobrança das parcelas do empréstimo consignado, contrato n°. 

190844936 no valor de R$ 24,92 (vinte e quatro reais e noventa e dois 

centavos), até o julgamento final da presente demanda, sob pena de 

pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de 

descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser 

oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, 

incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo no benefício da autora. 
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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, 20 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004960-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOGS - COMERCIO, LOGISTICA, GESTAO EMPRESARIAL E SERVICOS 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004960-.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. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

20 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004972-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRIELLI COMELLI DE OLIVEIRA SANTOS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004972-.09.2020.8.11.0003 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, 

20 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004974-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER FERNANDO RODRIGUES - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004974-.76.2020.8.11.0003 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, 

20 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004977-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINVALDO TOMAZ DE AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES BORGES DE REZENDE OAB - GO34160 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HONORATO NETO (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004977-31.2020.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios 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 
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– 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. Ainda, no mesmo prazo 

alhures deverá o requerente juntar cópia da matrícula atualizada do imóvel. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de março de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005038-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA GABRIELA NAVES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005038-86.2020.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou última 

anotação na CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento do pedido de justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. 

Rondonópolis-MT, 20 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004922-80.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004922-.80.2020.8.11.0003 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, 

20 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001965-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MT22524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENY RITA DE SOUSA BITTENCOURT (REU)

EVERALDO BITTENCOURT DOS SANTOS (REU)

LEKAGI MODA INTIMA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1001965-77.2018.8.11.0003) Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca dos atuais endereços dos requeridos Lekagi Moda Íntima (CNPJ n° 

04.990.646/0001), Everaldo Bittencourt dos Santos (CPF n° 

406.611.211-00) e Geny Rita de Sousa Bittencourt (CPF n° 

522.633.631-49) com a utilização dos Sistemas disponíveis a este juízo 

para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e Infojud. Vindo as informações, 

dê-se vista a autora para manifestação em 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 19 de março de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002732-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLISSON GUTIERRES MANHANI (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002732-52.2017.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do feito 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, 20 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000009-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EMBARGANTE)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EMBARGANTE)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS OAB - MG110690 

(ADVOGADO(A))

CELIO MARCOS LOPES MACHADO OAB - MG103944 (ADVOGADO(A))

VICTOR FONTAO REBELO OAB - MG121500 (ADVOGADO(A))

ALISON MENDES NOGUEIRA OAB - MG130555 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1000009-26.2018.8.11.0003 Vistos etc. Promova as 

anotações e alterações necessárias para conversão do feito 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 
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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, 20 de 

março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002083-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALVES DE ALENCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

ORAL SIN FRANQUIAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVIM REZENDE DE OLIVEIRA OAB - PR57486 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002083-53.2018.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que 

as tentativas de citação da 1ª requerida restaram infrutíferas e a autora 

não logrou êxito em localizar o atual paradeiro da mesma, hei por bem 

deferir a citação por edital da ré RIBEIRO VILARINHO DA SILVA E CIA 

LTDA – ME com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos dos artigos 246, IV, 

256, II e 257, III, do CPC, observando que o autor é beneficiário da Justiça 

Gratuita. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 20 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002696-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JESSICA MACEDO DA SILVA REZENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002696-10.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço da requerida Ana Jéssica Macedo da Silva 

Rezende - CPF: 045.890.731-61, com a utilização, apenas, dos Sistemas 

disponíveis a este juízo para tal finalidade, quais sejam: BacenJud e 

Infojud. Vindo as informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 

05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 20 de março de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000189-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON TOSCANO SAES NETO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BASTOS ALVES OAB - PR31253 (ADVOGADO(A))

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RICARDO DEBERTOLIS DA MOTA OAB - PR79954 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIVALDO MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo nº 1000189-76.2017.8.11.0003) Vistos etc. O exequente 

requer a pesquisa on line de bens em conta corrente do executado, via 

Bacenjud. Pois bem, 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, 

não faz a consulta somente 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 da dívida. 

Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a 

devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode 

demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a 

continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas 

existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de consulta dos ativos 

financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 28374964. Defiro, apenas, a 

consulta de veículos existentes em nome do devedor Cleivaldo Moraes 

CPF: 452.188.201-30, com a utilização do Sistema Renajud. Restando 

frustrada a consulta supra, defiro, desde já, a pesquisa por meio do 

sistema InfoJud para obtenção das três última declaração de Imposto de 

Renda dos executados, cujas informações positivas deverão ser mantidas 

na forma sigilosa. Após, intime a parte credora para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 20 de março 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1010465-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES OAB - MT15300-O (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA AGROPECUARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010465.69.2017.8.11.0003. Ação de Desapropriação 

Autora: Concessionária Rota do Oeste S.A Ré: Agropecuária Mônica S.A 

Vistos etc. CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A, qualificada nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO em face de 

Agropecuária Mônica S.A, também qualificada no processo. As partes 

noticiam a realização de acordo e requerem a sua homologação e a 

consequente extinção do feito (Id. 26034089). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

da avença comportará a execução da sentença homologatória, nos 

termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos 

termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já recolhidas e 
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honorários advocatícios na forma pactuada. Oficie ao Cartório de Registro 

de Imóveis para que proceda o registro da desapropriação do imóvel 

descrito na inicial. Transitada em julgado ou havendo a desistência do 

prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 20 de março de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007994-12.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDOS SPERANCA (AUTOR(A))

JULIO CESAR SPERANZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PERES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007994-12.2019.8.11.0003 Vistos etc. FERNANDO 

SPERANÇA E JULIO CESAR SPERANZA, já qualificado nos autos, 

ingressaram com AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA em face de 

ESPÓLIO DE ILDON MAXIMIANO PERES REPRESENTADO POR EDUARDO 

PERES DA SILVA também qualificados no processo. No decorrer do 

processo as partes noticiam a realização de acordo, requerendo sua 

homologação e consequente extinção (Id. 26832724). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

da avença comportará a execução da sentença homologatória. Ex positis, 

homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo com amparo do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil, adjudicando o imóvel descrito na 

inicial em favor dos requerentes, valendo esta decisão como título perante 

o ofício imobiliário. Custas pelo requerente conforme determinado no 

acordo (Id. 26832724 – página 01). Honorários advocatícios na forma 

pactuada. Transitado em julgado, encaminhe os autos ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 20 de março 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005245-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE S. SALES - ASSESSORIA EMPRESARIAL E ADMINISTRATIVA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (REU)

VALDIR JOSE CORREIA (REU)

 

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: 1007965-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A KAZA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008442-82.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO 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-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000614-95.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

ISABELLA FANINI FRANKLIN OAB - MT22714-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA (REU)

PASTIFICIO ARAGUAIA LTDA (REU)

BANCO TOPAZIO S.A. (REU)

LATICINIOS BELA VISTA LTDA (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

BANCO TRIANGULO S/A (REU)

A A DO PRADO & CIA LTDA - ME (REU)

CREDORES (REU)

COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REU)

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SANTO ANDRE LTDA 

(REU)

QUIMICA AMPARO LTDA (REU)

SANREMO S/A (REU)

REI ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REU)

BOMBRIL S/A (REU)

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (REU)

DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REU)

IRMAOS DOMINGOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA PEGORARO OAB - SC53195 (ADVOGADO(A))

JONATHAN CLOVIS CIELO OAB - SC45791 (ADVOGADO(A))

CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI OAB - MT0015198A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))
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WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA DA SILVA OAB - GO37897 (ADVOGADO(A))

MATHEUS CORREIA PONTES OAB - MT25163-O (ADVOGADO(A))

SAMI ABRAO HELOU OAB - SP114132 (ADVOGADO(A))

KEILLA MACHADO OAB - MT15359-O (ADVOGADO(A))

NATHALIA GOMES PLA OAB - GO39086 (ADVOGADO(A))

SIRLEI CABRAL MORAIS OAB - MT5393-O (ADVOGADO(A))

SANDRO RICARDO LENZI OAB - SP106331 (ADVOGADO(A))

THIAGO CHIAVEGATTO IADEROZA OAB - SP183965 (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

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

RITA PERONDI OAB - RS6977 (ADVOGADO(A))

HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS OAB - MG107778 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

ALAN CARLOS ORDAKOVSKI OAB - PR30250 (ADVOGADO(A))

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT6203-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO ZAMPIERI OAB - MT4094-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000614-95.2019.8.11.0080. 

AUTOR(A): SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 

REU: CREDORES, BANCO BRADESCO, COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU, QUIMICA AMPARO LTDA, BANCO TOPAZIO S.A., BANCO 

TRIANGULO S/A Vistos e examinados. 01 – Certifique-se, a serventia, 

acerca da noticiada negativa do efeito suspensivo requerido no RAI 

1001294-92.2020, interposto pela COOPERATIVA SICREDI em face da 

decisão de Id. 28043838. Constatada a inexistência de efeito suspensivo, 

após ser certificado nos autos, expeça-se alvará para que a recuperanda 

possa levantar os valores depositados pelo credor; caso o mencionado 

RAI tenha sido recebido com efeito suspensivo, a quantia deverá 

permanecer na conta judicial. No mais, não havendo efeito suspensivo, 

determino ainda que intime-se o credor COOPERATIVA SICREDI para que, 

no prazo legal, efetue o pagamento da multa devida, nos termos do 

requerido contido no item 3 da petição da recuperanda em Id. 29360173. 

02 – De forma semelhante, determino que a serventia certifique também 

acerca da eventual concessão de efeito suspensivo requerido no 

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo credor BANCO 

TRIANGULO, em face da decisão de Id. 28043838. Constatada a 

inexistência de efeito suspensivo, após ser certificado nos autos, 

expeça-se alvará para que a recuperanda possa levantar os valores 

depositados por tal credor; caso o mencionado RAI tenha sido recebido 

com efeito suspensivo, a quantia deverá permanecer na conta judicial. No 

mais, não havendo efeito suspensivo, determino ainda que intime-se o 

credor BANCO TRIANGULO para que, no prazo legal, efetue o pagamento 

da multa devida, nos termos do requerido contido no item 4 da petição da 

recuperanda em Id. 29360173. 03 – Certifique-se, ainda, a eventual 

interposição de Recurso de Agravo de Instrumento do credor BANCO 

BRADESCO em face da decisão de Id. 28043838, onde tenha sido 

concedido efeito suspensivo; bem como se o mesmo realizou depósito 

judicial para a devolução de valores que foi determinada. Constatada a 

inexistência de recurso onde deferido efeito suspensivo; e certificada a 

não realização de depósito, DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda 

no item 5 da petição de Id. 29360173, para majorar a multa diária por 

descumprimento de decisão judicial para o valor de R$5.000,00, sem 

prejuízo de possibilidade de posteriormente ocorrer a substituição da 

medida por ordem de penhora on line, caso persista o descumprimento da 

ordem judicial por mais de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 862675 Nr: 4148-72.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUA BONITA REFLORESTAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

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

OAB:OAB/MT11210A

 CERTIFICO QUE PROCEDO COM O CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA 

AGENDADA, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 15 E SEUS 

INCISOS DA PORTARIA CONJUNTA 247/2020, BEM COMO O ARTIGO 1º 

DA PORTARIA CONJUNTA 249/2020 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. CERTIFICO AINDA, ASSIM QUE DECORRIDO 

O PRAZO DE SUSPENSÃO PREVISTO A AUDIÊNCIA SERÁ REAGENDADA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722325 Nr: 3337-54.2013.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIO DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Roeche Onassis - 

OAB:17.933-MT, EDSON RITTER - OAB:OAB/MT15465

 CERTIFICO QUE PROCEDO COM O CANCELAMENTO DA AUDIÊNCIA 

AGENDADA, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ARTIGO 15 E SEUS 

INCISOS DA PORTARIA CONJUNTA 247/2020, BEM COMO O ARTIGO 1º 

DA PORTARIA CONJUNTA 249/2020 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. CERTIFICO AINDA, ASSIM QUE DECORRIDO 

O PRAZO DE SUSPENSÃO PREVISTO A AUDIÊNCIA SERÁ REAGENDADA.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005047-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID POLINATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DEIBIT WILLIAN FONTANELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005047-48.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DAVID POLINATI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NILSON NOVAES PORTO POLO 

PASSIVO: DEIBIT WILLIAN FONTANELI 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: 02/07/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 20 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: 1005056-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA LUCIMAR DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005056-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANTONIA 

LUCIMAR DE MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 
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Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 02/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 20 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: 1005070-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO JOSE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005070-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EVALDO JOSE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO SANTOS 

DE RESENDE 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: 

02/07/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 20 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: 1005071-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NOGUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005071-76.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE NOGUEIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE LUIZ GOMES 

DURAN 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: 02/07/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 20 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: 1005088-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERREIRA DA SILVA NETO (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. 1005088-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:NELSON 

FERREIRA DA SILVA NETO 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: 02/07/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 20 de março de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005045-78.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALEXANDRE MATTOS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005045-78.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WESLEY 

ALEXANDRE MATTOS PIRES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LEANDRO SANTANA DA SILVA POLO PASSIVO: DECOLAR.COM LTDA e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 09/07/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 20 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: 1005053-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO AGENOR SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005053-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DANILO AGENOR 

SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO BORGES 

PORTO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 09/07/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 20 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: 1005055-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUANY TIELE SANTOS TENORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005055-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUANY TIELE 

SANTOS TENORIO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE ROBERTO 

BORGES PORTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 09/07/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 20 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: 1005069-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI FERREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005069-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUELI FERREIRA 

BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 
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à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 09/07/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 20 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: 1005085-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LEMES DA SILVA (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:

JONATHAN FREITAS PEDROSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005085-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THIAGO LEMES 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIA FERNANDA 

STRONA, ANA MARIA BARCELOS FILHA POLO PASSIVO: JONATHAN 

FREITAS PEDROSA 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: 09/07/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 20 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1002028-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GLAUCIO BERRO (REQUERENTE)

DANIELA MOTA FRANCA BERRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002028-68.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para comparecer na Secretaria da 1ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, e retirar 

alvará Judicial. Rondonópolis/MT, 20 de março de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007672-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. A. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007672-26.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca da certidão do 

Oficial de Justiça ID 27702143, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 20 de 

março de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) 

de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006286-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELY FUNK ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA VIEIRA OSSUNA ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006286-24.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO o decurso de prazo para a 

requerida ofertar contestação. Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1691 da CNGC, impulsiono o presente 

feito para intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

manifestar, no prazo legal. Rondonópolis/MT, 20 de março de 2020 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006764-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZIA EUROSINA DA CONCEICAO LIMA SOARES OAB - MT19173/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. D. S. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006764-32.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para que requeira o que de direito, no 

prazo legal. Rondonópolis/MT, 20 de março de 2020. GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008440-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. D. S. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. D. L. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS PROCESSO n. 1008440-49.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

876,49 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: L.N.D.L., representada por C.D.S.N. POLO PASSIVO: 

A.D.D.L. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A), 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar os alimentos em atraso, provar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, conforme despacho, 

petição 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, mais as parcelas que se 

vencerem no curso da execução, SOB PENA DE PRISÃO (Art. 528 e 

seguintes do CPC). VALOR DOS ALIMENTOS EM ATRASO: Valor R$ 

876,49 (oitocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), 

referente aos meses de julho/2018, agosto/2018 e setembro/2018, mais as 

prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não havendo o adimplemento ou sendo a 

justificativa rejeitada, ser-lhe-á decretada a prisão civil pelo prazo de 1 

(um) a 3 (três) meses, ressaltando-se que o cumprimento da prisão não 

exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. 

2. caso não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não 

apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, será protestado o 

pronunciamento judicial (art. 528, §1º do CPC). Somente a comprovação 

de fato, que gere a impossibilidade absoluta de pagar, justificará o 

inadimplemento. DECISÃO: "Vistos etc. 1. Defiro o pleito de ID: 29650951, 

devendo a parte executada ser citada na forma editalícia, nos moldes do 

art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do edital sem 

manifestação da parte demandada, em atenção ao disposto no art. 72, 

inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde já, como curador especial o 

UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos 

interesses da parte executada, devendo ser intimado para requerer o que 
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de direito, no prazo legal. 3. Após, abra-se vista dos autos à parte 

exequente e ao representante do Ministério Público, para sua 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Empós, conclusos. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.". E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JBBS, digitei. RONDONÓPOLIS, 

20 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003007-64.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO OAB - MT18950/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS DE BARROS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1003007-64.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar acerca da diligência 

negativa ID 28875109, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 20 de março de 

2020. GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002879-44.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. M. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002879-44.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para que se manifeste quanto à 

proposta de acordo formulada pelo executado no ID: 29015692. 

Rondonópolis/MT, 20 de março de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 880275 Nr: 10402-61.2017.811.0003

 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: MCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Resende de Oliveira - 

OAB:12452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAIAMY ZWICK - 

OAB:OAB/MT 16386- E

 Processo n.º 10402-61.2017.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da Portaria n.º 249-Pres-CGJ, de 18 de março de 

2020, redesigno o dia 21.07.2020, às 14h40min, para a realização da 

audiência atempada nos autos.

2. Intimem-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

 MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 938034 Nr: 7378-54.2019.811.0003

 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: MAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7378-54.2019.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da Portaria n.º 249-Pres-CGJ, de 18 de março de 

2020, redesigno o dia 22.07.2020, às 15h, para a realização da audiência 

atempada nos autos.

2. Intimem-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

 MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA

 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 700563 Nr: 8534-58.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDBPP, LGDBPP

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

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054, EDSON SILVA DE CAMARGO - OAB:2054/O

 Processo n.º 8534-58.2011.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da Portaria n.º 249-Pres-CGJ, de 18 de março de 

2020, redesigno o dia 14.07.2020, às 14h, para a realização da audiência 

atempada nos autos.

2. Intimem-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

 MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA
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 Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 728498 Nr: 9293-51.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 9293-51.2013.811.0003

Vistos etc.

1. Considerando o teor da Portaria n.º 249-Pres-CGJ, de 18 de março de 

2020, redesigno o dia 14.07.2020, às 14h30min, para a realização da 

audiência atempada nos autos.

2. Intimem-se.

 3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 19 de março de 2020.

 MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA COSTA

 Juíza de Direito em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001092-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. S. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. O. D. S. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS PROCESSO n. 1001092-43.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

998,00 ESPÉCIE: [Alimentos, Guarda, Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO 

(99) POLO ATIVO: L.S.D.O. POLO PASSIVO: E.O.D.S. FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

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

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

O requerente alega, em síntese, que contraiu matrimônio com a requerida, 

sob o regime de comunhão parcial de bens, mas que o casal casal se 

encontra separado há mais de 6 (seis) meses, sendo certo e verdadeiro 

que o divórcio é o desejo do requerente DECISÃO: "Vistos etc. 1. Defiro o 

pleito de ID: 27925893, devendo a parte requerida ser citada na forma 

editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se 

decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte demandada, em 

atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde 

já, como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra 

Dib, para o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo ser 

intimado para requerer o que de direito, no prazo legal. 3. Após, abra-se 

vista dos autos à parte autora e ao representante do Ministério Público, 

para sua manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Empós, conclusos. . 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.". ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste 

edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, J.B.B.S., digitei. 

RONDONÓPOLIS, 20 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.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001766-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. S. N. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS PROCESSO n. 1001766-55.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

11.448,00 ESPÉCIE: [Fixação]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: K.H.D.S. E L.H.D.S., representados por B.M.D.S. POLO 

PASSIVO: V.D.S.N. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A genitora dos requerentes 

teve um relacionamento íntimo com o requerido, advindo desta união os 

menores que atualmente estão sob a guarda da avó, que suporta os 

encargos de alimentação, educação, vestuário e higiene, motivo pelo qual 

promoverem a presente pretensão, buscando estabelecer, a título de 

pensão alimentícia, a quantia de 1 (um) salário mínimo, equivalente 

atualmente a de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) ou 1/3 

dos vencimentos do Requerido, quando este superar 01 (um) salário 

mínimo, incidindo sobre férias, 13º salário e outros, cujo valor deverá ser 

pago mensalmente em conta bancária indicada nos pedidos, bem como, 

metade das despesas extraordinárias com saúde e educação. DECISÃO: 

"Vistos etc. 1. Defiro o pleito de ID: 27917624, devendo a parte requerida 

ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código 

de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte 

demandada, em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de 

Ritos, nomeio, desde já, como curador especial o UNIJURIS, representado 
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pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da parte 

requerida, devendo ser intimado para requerer o que de direito, no prazo 

legal. 3. Após, abra-se vista dos autos à parte autora e ao representante 

do Ministério Público, para sua manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 

4. Empós, conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 05 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. 

Juiz de Direito.". ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é 

contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a 

ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os 

prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, JBBS, digitei. RONDONÓPOLIS, 20 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.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000985-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1000985-33.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

763,77 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: E.V.R.D.S. E J.M.R.D.S., representados por A.P.C.R. POLO 

PASSIVO: F.R.D.S. FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO(A) 

EXECUTADO(A), para, no prazo de 03 (três) dias, pagar os alimentos em 

atraso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, 

conforme despacho, petição 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, mais as 

parcelas que se vencerem no curso da execução, SOB PENA DE PRISÃO 

(Art. 528 e seguintes do CPC). VALOR DOS ALIMENTOS EM ATRASO: 

Valor R$ 767,77 (setecentos e sessenta e sete reais e setenta e sete 

centavos), referente aos meses de Novembro/2017, Dezembro/2017 e 

Janeiro/2018, mais as prestações que se vencerem até a data do efetivo 

pagamento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não havendo o adimplemento ou 

sendo a justificativa rejeitada, ser-lhe-á decretada a prisão civil pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, ressaltando-se que o cumprimento da prisão 

não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas. 2. caso não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou 

não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, será protestado 

o pronunciamento judicial (art. 528, §1º do CPC). Somente a comprovação 

de fato, que gere a impossibilidade absoluta de pagar, justificará o 

inadimplemento. DECISÃO: "Vistos etc. 1. Defiro o pleito de ID: 28350721, 

devendo a parte executada ser citada na forma editalícia, nos moldes do 

art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do edital sem 

manifestação da parte demandada, em atenção ao disposto no art. 72, 

inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde já, como curador especial o 

UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos 

interesses da parte executada, devendo ser intimado para requerer o que 

de direito, no prazo legal. 3. Após, abra-se vista dos autos à parte 

exequente e ao representante do Ministério Público, para sua 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Empós, conclusos. 4. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 06 de fevereiro de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de Direito.". E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, JBBS, digitei. RONDONÓPOLIS, 

20 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.

Edital Intimação

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS

1006519-55.2018.8.11.0003.

PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS. O Doutor Wanderlei José dos

Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da

Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos 

quantos o

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo

e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima especificado, 

que Laurentina

Silva do Nascimento contra Rita Muniz da Silva, sendo decretada a 

interdição

desta, conforme sentença seguinte e documentos vinculados disponíveis 

no

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

SENTENÇA: "Ante o

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade 

com o

parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do

art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para
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decretar a interdição de RITA MUNIZ DA SILVA (qualificada nos autos),

declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e

seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código

Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do

Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte

requerente, LAURENTINA SILVA DO NASCIMENTO. 15. Em atenção ao

disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º,

inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no

Registro Civil competente e publique-se na imprensa local e no órgão 

oficial,

por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se

mandado de inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem 

condenação

em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade

da justiça. 18.  Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às

baixas de estilo e anotações de

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT,

21 de outubro de 2019. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz de

Direito.". E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO BATISTA 

BARBOSA

SANTANA, Analista Judiciário, digitei.

 

 

 

 

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004393-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. N. M. (AUTOR)

T. C. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1004393-61.2020.8.11.0003. Vistos etc., De início, é sabido que a Justiça 

deve estar ao alcance de todos, sendo evidente que, ao requerente 

desprovido de meios para arcar com as despesas processuais, deve ser 

garantido o acesso ao Poder Judiciário, independente do pagamento de 

quaisquer despesas. Entretanto, por se tratar de garantia excepcional, 

não pode converter-se em regra geral, o que acarretaria a inviabilidade de 

funcionamento do Poder Judiciário. De outra banda, é evidente que, nos 

dias atuais, dificuldades financeiras todos possuem, mormente ante a 

grave crise econômica que nos afeta e os altos preços de produtos e 

serviços em geral. Todavia, não se pode conceder indiscriminadamente o 

benefício da Assistência Judiciária Gratuita, sob pena de inviabilizar-se a 

sua verdadeira finalidade. Infelizmente, verifica-se imensamente o uso 

indevido de tal benefício por pessoas que não são carentes e se afirmam 

assim, com o único intuito de não efetuar o pagamento das custas 

processuais, o que não pode ser permitido. Atualmente, raras são as 

ações em que as partes não se intitulam “pobres” e postulam o benefício 

da assistência judiciária gratuita, prejudicando àqueles que realmente 

fazem jus ao benefício. Assim, “O benefício da gratuidade não é absoluto, 

pois não há como condicionar o benefício a simples alegação quando 

existem indícios de que a atividade laboral exercida pelo requerente faz 

crer não ser ela pobre” (TJRO – Agravo de instrumento nº 

100.001.2006.014957-3, julgado em 05.09.06, rel. Des. Gabriel Marques de 

Carvalho). A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À 

EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO DO 

BENEFÍCIO (ART. 5º DA LEI Nº 1.060/50) - POSSIBILIDADE - HIPÓTESE 

QUE NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DA BENESSE - RECURSO 

IMPROVIDO. I - O benefício instituído pela Lei nº 1.060/50, que a Carta 

Magna recepcionou no artigo 5º, LXXIV, deve ser concedido às pessoas 

físicas impossibilitadas de pagar as custas processuais e os honorários 

advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. II - Não 

obstante o preceito constitucional, o Juiz (art. 5º da Lei nº 1.060/50) pode 

indeferir o pedido da assistência judiciária, quando encontrar, no caso 

concreto, razões para recusar a mera alegação de prejuízo ao orçamento 

familiar" (TJMT, 4ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 106512/2007, 

rel. Des. Benedito Pereira do Nascimento, julgado em 10-3-2008). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA – SINAIS DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS 

CUSTAS PROCESSUAIS – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – APLICAÇÃO DA 

PENALIDADE PREVISTA PELO ART. 4º, § 1º, DA LEI Nº 1.060/50 – NÃO 

CABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU MÁ-FÉ – 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 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, quando comprovada a 

hipossuficiência, o que não se verifica no presente caso, cuja inequívoca 

existência de PATRIMÔNIO de CONSIDERÁVEL valor econômico, não 

condiz com a situação de necessidade exigida pela Lei nº 1.060/50. A 

ausência de comprovação da existência de dolo ou má-fé por parte dos 

Apelados, impede a aplicação da penalidade prevista pelo artigo 4º, § 1º, 

da Lei nº 1.060/50, porquanto a revogação do benefício da assistência 

judiciária GRATUITA, per si, não impõe a sua aplicação. (N.U 

0001257-29.2011.8.11.0055, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2013, 

Publicado no DJE 13/08/2013). No caso em tela, em que pese o pedido 

vertido ao final da peça inicial, sobretudo, os elementos trazidos à 

conhecimento através da emenda à inicial, alegada hipossuficiência não 

foi corroborada. Por seu turno, notadamente a teor da qualificação 

profissional exposta nos autos e demais elementos extraídos do processo 

que não se coadunam com o benefício da assistência judiciária gratuita 

almejado, razão pela qual hei por bem indeferir gratuidade da justiça, 

notadamente porque não há como inferir ser a parte autora pobre diante 

da lei, estando seu pedido, divorciado dos demais elementos por ela 

acostados no feito. No entanto, é cediço que sendo a autora do pedido de 

alimentos criança, por óbvio, não ostenta vinculo de emprego e, portanto, 

não detém, rendimentos para arcar com as custas processuais atinentes 

a sua pretensão, não havendo que se confundir a situação financeira da 

filha, ora legitimada ad causam aos alimentos, com a de sua representante 

legal, ora genitora, que no caso, é parte ativa tão somente em relação ao 

pedido de guarda e visitas. Diante disso, faculto a autora Tatiane Cristina 

Nogueira a valorar a causa relativamente ao pedido de guarda e 

regulamentação de visitas, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível (CPC, art. 291) assim como promover o 

recolhimento da taxa judiciária e custas judiciais correspondente, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de não processamento do pedido e 

prosseguimento da demanda tão somente em relação aos alimentos 

vindicados em favor da criança, que deixo de analisar nesta oportunidade, 

em razão da ausência de pedido fundamentado na urgência. Escoado o 

prazo, independente de manifestação, conclusos. Rondonópolis-MT, 12 de 

março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002405-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. B. D. M. (REU)

R. B. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO SILVA BAVARESCO OAB - MT19957/O (ADVOGADO(A))

 

Com a conclusão e apresentação do estudo, procedo à INTIMAÇÃO DAS 

PARTES: "(...) Desta forma e a par das considerações alhures, entendo 
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que o feito não está maduro para julgamento, razão pela qual defiro as 

seguintes provas úteis: 1) DOCUMENTAL consistente na juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão, na forma do 

artigo 435, do CPC. 1.1) Elabore-se o estudo psicológico com as partes, 

aferindo atual situação fática vivenciada pelos genitores bem como qual 

dos genitores reúnem as melhores condições para o encargo, em laudo 

circunstanciado pela equipe multidisciplinar do Juízo, fixando para a 

entrega o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência do referido setor 

da presente determinação. Aportando o documento correlato, intimem-se 

as partes para, querendo, se manifestar, em 05 (cinco) dias e, ato 

contínuo, colha-se parecer ministerial. 2) Por derradeiro, apenas para não 

passar em branco, ressalvando que o magistrado é o destinatário (e 

gestor) da prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece o 

artigo 371 do CPC entendo desnecessária produção de prova oral";

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004776-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. H. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA ALVES OAB - MT0016060A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. C. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para que, querendo, se manifeste sobre a 

contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001196-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TINTTELER ARAUJO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS PEREIRA DOS PASSOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

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

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

DALMIR ARAUJO PEREIRA (HERDEIRO)

 

Processo nº.: 1001196-40.2016.8.11.0003 Vistos etc., Concedo a dilação 

de prazo improrrogável por mais 20 dias atendimento INTEGRAL ao quanto 

disposto no decisum de ID 18545986, sob pena de extinção. Registre-se 

que o presente feito está inserido em meta prioritária de julgamento 

estabelecida pelo CNJ. No mais, denota-se dos autos, que a parte 

interessada não vem cumprindo com o seu dever de colaboração, para 

que haja uma célere prestação jurisdicional. Assinale-se que com a 

vigência da lei 13.105/2015, que disciplinou a ritualística processual, houve 

por parte do legislador a adoção de da chamada Teoria do Direito 

Processual Constitucional, na qual o novo caderno processual reveste-se 

não só de valores como de princípios. Nesse sentido, os art. 5º e 6º do 

CPC, buscam garantir que todos os envolvidos no processo atuarem de 

forma clara, leal e honesta, buscando a melhor solução da lide. A contrário 

senso, pode-se fazer uma leitura inversa dos r. dispositivos, de que para 

que haja a adequada prestação jurisdicional do Estado, é necessário que 

as partes provoquem a jurisdição de forma despretensiosa, sendo, 

portanto, imprescindível uma postura ativa das partes. Na mesma direção 

leciona Fredie Didier Jr: “o processo é uma marcha para frente, uma 

sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, 

que é a prestação da tutela jurisdicional” (DIDIER JR, Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. Salvador: Ed.Jus podivm, 2015, v.1, p. 418) 

Com o transcurso do prazo acima estabelecido, colha-se parecer 

ministerial. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 11 de março de 

2019. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000471-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

COMPARECER NO CARTÓRIO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA PARA 

RETIRAR O ALVARÁ JUDICIAL. RONDONÓPOLIS/MT, 12 DE MAIO DE 

20176. HÉLIO AVELINO DOS SANTOS GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000471-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO(A))

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS 

COMPARECER NO CARTÓRIO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA PARA 

RETIRAR O ALVARÁ JUDICIAL. RONDONÓPOLIS/MT, 12 DE MAIO DE 

20176. HÉLIO AVELINO DOS SANTOS GESTOR JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010528-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. O. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. S. (REU)

J. H. P. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ECHILLEY DE LIMA SOUZA OAB - 041.424.181-90 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS ATO ORDINATÓRIO. 

Impulsiono os presentes autos com a finalidade de: designar o dia 

17/06/2020 AS 14:00 Horas (MT), para realização do estudo psicossocial, 

bem como para intimar a parte autora (via patrona) para comparecimento 

perante a equipe multidisciplinar do juízo em data e horário estabelecido. 

RONDONÓPOLIS, 20 de março de 2020. MARCIA REGINA BUENO DE 

CAMARGO DIB Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA 

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

GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 

34106100

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008728-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. O. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. C. R. (REQUERIDO)

 

Processo nº.: 1008728-60.2019.8.11.0003 Vistos etc., 01. Proceda-se à 

realização de estudos psicológico e social junto ao núcleo familiar do 

Autor, visando aferir a conveniência paterno-filial atualmente vivenciada, 

em atenção ao melhor interesse da criança, em laudo circunstanciado no 

prazo de 30 dias. Do laudo, intimem-se as partes, facultando-se-lhes 

manifestação em cinco dias. 02. A par do quanto noticiado no pedido retro, 

aliada a insuficiência de endereço extraído do sistema INFOSEG e, 

estando a requerida em local incerto e não sabido, defiro a citação da 

mesma pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. Por se tratar de parte beneficiária 

da justiça gratuita, a publicação será feita apenas no órgão oficial (artigo 

257, II, do CPC). Transcorrido ‘in albis’ o prazo da resposta, nomeio o 
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Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu advogado e 

professor-orientador, atuar como curador especial do demandado, 

conforme o art. 72, II, do CPC, devendo ser-lhe aberta vistas dos autos 

para que oferte a competente defesa. Após, intime-se a parte requerente 

para manifestar-se em 10 (dez) dias. Adotadas as providências, colha-se 

parecer ministerial e renove-se a conclusão. Intimem-se. Notifique-se o 

Ministério Público. Rondonópolis-MT, 14 de março de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010486-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. F. L. B. D. D. S. (REQUERENTE)

E. A. L. D. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELY ALVES FRANCO OAB - MT19891/O (ADVOGADO(A))

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

ESTEVAO PINHEIRO JOTA OAB - MT0014553A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE REQUERENTE E PARTE 

REQUERIDA, para comparecerem à AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO a ser realizada em 06/08/2020 ÀS 15hs40min, 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 814627 Nr: 1058-90.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÍS DA SILVA AMARAL PAIXÃO, ESPOLIO 

DE WESLEY FAGION PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8.956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 (...).2. Outrossim, desacolho o pedido de remoção de inventariante 

vindicado às fls. 255/256, repisando os mesmos fundamentos já 

delineados às fls. 148/149, 158 e 224/226.No que se refere ao intento na 

prestação de contas aventado, é de clareza solar que a cônjuge 

supérstite detém direito a meação de 28 (vinte e oito) parcelas adimplidas 

na constância da sociedade conjugal, consoante bem delineado às fls. 

224/226, não sendo a ela conferido o direito de posse/propriedade.No 

mais, não conheço do pedido lançado no item ‘c)’ de fl. 256, porquanto 

estranho a matéria afeta ao procedimento sucessório, devendo a 

interessada fazê-lo nos autos da ação pertinente.Logo, caberá à meeira 

tão somente a indenização do r. saldo, o que poderá ser quitado, inclusive, 

com a quantia proveniente do TRCT e FGTS a que o falecido faz jus.3. 

Sem prejuízo, intime-se a inventariante para, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, instruir o feito com a Guia de Informação e Apuração do 

ITCMD, acompanhada do comprovante de recolhimento do tributo causa 

mortis ou declaração de isenção do mesmo, bem como certidão negativa 

de débito federal em nome do de cujus e certidão de óbito do ascendente 

Salvador Rodrigues Paixão, em atenção a ordem de vocação hereditária 

prevista no art. 1.829, II, do CC.No mesmo lapso, traga ao feito o plano final 

de partilha, resguardando-se o pagamento da meação de Lais da Silva 

Amaral Paixão, conforme fundamentos dantes vertidos, sob pena de 

extinção (art. 485, IV, do CPC).4. Após, intime-se a cônjuge supérstite Lais 

para, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.5. (...).Em 

sendo inexitosa a intimação pessoal, por razões alheias a alteração de 

endereço (art. 274, parágrafo único, do CPC), intime-se a r. representante 

legal por edital para fins e prazo do quanto disposto acima, sob a mesma 

advertência (art. 485, IV, do CPC). Prazo do edital: 20 (vinte) dias.(...)

Citação

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005344-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. M. D. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. Q. (REQUERIDO)

T. M. D. E. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISABEL BAHIA DA SILVA OAB - RR1133 (ADVOGADO(A))

 

Parte Autora: SONIA MARIA DO ESPÍRITO SANTO, residente e domiciliada 

à Travessa Elton Petroski, n. 438, Morada do Parati. Parte Requerida: 

TATIANE MARIA DO ESPÍRITO SANTO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - 

PROCESSO: 105344-89.2019.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE CITAÇÃO DA 

PARTE REQUERIDA TATIANE MARIA DO ESPÍRITO SANTO, brasileira, 

casada, desempregada, portadora da CI RG n. 0920906-9-SSP/MT, inscrita 

no CPF sob o n. 699.848.751-72, demais qualificações ignoradas, 

atualmente em local ignorado e incerto, para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, a contar do dia útil 

seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do 

CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, 

promovida pela parte autora acima. A autora é avó materna do menor 

RAPHAEL VITÓRIO QUARA JÚNIOR, e detém a sua guarda de fato há 10 

(dez) anos, quando o menor tinha apenas 05 anos de idade. Requer ao 

final, seja julgada procedente a ação, a fim de que seja declarada a 

guarda da menor em favor da requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., 

Estando a requerida TATIANE MARIA em local incerto e não sabido, defiro 

a citação da mesma pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

o edital, correndo da data da publicação única. (...) (Cumpra-se). Às 

providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 20 de 

março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007605-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. G. M. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. G. M. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: GEOVANNA REGINA GOMES MENEZES MULLER (d. n. 

29/12/2007) e INGRYD REGINA GOMES MENEZES MULLER, menores, 

representadas por sua genitora, CIBELE GOMES MENEZES, brasileira, 

portadora do RG 1714038-2 SSP/MT, inscrita no CPF/MF 012.187.211-46. 

PARTE REQUERIDA CARLOS HENRIQUE RODRIGUES. PRAZO: 20 (VINTE) 

DIAS - PROCESSO: 1006169-33.2019.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA MAYCON DANILO GOMES MULLER, 

brasileiro, solteiro, açougueiro, portador do RG 205461763 SSP/MT e 

CPF/MF 028.889.301-88, demais qualificações ignoradas, atualmente em 

local ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para no prazo de 

15 (quinze) dias efetuar o pagamento do débito alimentar no valor de R$ 

528,51 (quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), sob 

pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, caput, e §1º, c.c. art. 830, do Código de Processo 

Civil). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, promovida pela parte acima. Requer ao final, seja julgada 

procedente a ação, a fim de que cumpra o acordo e contribua com os 

alimentos em favor do requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., 

Estando o executado em local incerto e não sabido, defiro a citação do 

mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, 

correndo da data da publicação única. (...) Às providências. Eu, Auxiliar 

Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 20 de março de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008728-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. O. D. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))
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BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. C. R. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: SAMUEL ORECHIO DOS REIS, brasileiro, convivente, 

marceneiro, portador do RG 1012646 SESDEC/RO, inscrito no CPF 

831.227.452-91. Parte Requerida: DALVANE DA CRUZ ROCHA. PRAZO: 

20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1008728-60.2019.8.11.0003 - PJE - 

FINALIDADE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DALVANE DA CRUZ 

ROCHA, demais qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e 

incerto, para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital 

(art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA, promovida pela parte autora acima. O 

Requerente e a Requerida são genitores do menor SAMUEL ORECHIO 

ROCHA, nascido em 03/11/2012- Jaru-RO, atualmente com 06 (seis) anos 

de idade. Em meados de novembro de 2017, a Requerida, encaminhou o 

menor a residência do genitor para que prestasse os devidos cuidados, 

informando que não mais poderia cuidar do filho. Requer ao final, seja 

julgada procedente a ação, a fim de que seja declarada a guarda da menor 

em favor da requerente. Despacho/Decisão: Vistos etc., (...) A par do 

quanto noticiado no pedido retro, aliada a insuficiência de endereço 

extraído do sistema INFOSEG e, estando a requerida em local incerto e não 

sabido, defiro a citação da mesma pela via editalícia. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) 

(Cumpra-se). Às providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis 

- MT, 20 de março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004985-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. F. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. S. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: FERNANDO SILVA FONTANELLI (d.n 05/05/2005), menor, 

representado por sua genitora, EDILAMAR PEREIRA FONTANELLI, 

brasileira, solteira, portadora do RG 1737452-9 SSP/MT e CPF/MF 

028.225.251-70. PARTE REQUERIDA e CRISTIANO PEREIRA SILVA. 

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1004985-76.2018.8.11.0003- PJE 

– FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA CRISTIANO PEREIRA 

SILVA, brasileiro, demais qualificações ignoradas, atualmente em local 

ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para no prazo de 15 

(quinze) dias efetuar o pagamento do débito alimentar referente ao mês de 

julho/2019, no valor de R$ 99,40 (noventa e nove reais e quarenta 

centavos), sob pena de ser decretada sua prisão civil e protesto do 

presente pronunciamento judicial, nos moldes dos §1º, §3º e §7º do artigo 

528 do Novo Código de Processo Civil. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, promovida pela parte acima. 

Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que cumpra o 

acordo e contribua com os alimentos em favor do requerente. 

Despacho/Decisão: Vistos etc., Estando o executado em local incerto e 

não sabido, defiro a citação do mesmo pela via editalícia. Fixo o prazo de 

20 (vinte) dias para o edital, correndo da data da publicação única. (...) Às 

providências. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 20 de 

março de 2020. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037834-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALCEDIR PAULO PERLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENIR RIGHI OAB - MT8484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCI LOPES PERLIN (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. 27756375, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 20 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060521-21.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANY VIEIRA BARROS OAB - 925.461.021-68 (REPRESENTANTE)

JOSIANE CARNEIRO NUNES OAB - MS14335-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO VAZ CARDOSO OAB - MT5209/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. 27946122, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 20 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1060055-27.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA APEC 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIZELI DANELUTTI OAB - SP153485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO BOTELHO ULHOA JUNIOR (REQUERIDO)

DAIZE EUGENIA COIMBRA (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. 28952722, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 20 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040083-71.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PIERO VINCENZO PARINI - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28391618, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 20 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1035405-13.2019.8.11.0041

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:
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NIVALDO DE LIMA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento nos endereços informados, 

sob pena de devolução da presente carta precatória, independentemente 

de cumprimento. Destaco que a respectiva guia poderá ser emitida por 

meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no campo “serviços-guias-emitir guia- diligência oficial 

de justiça- diligência”. Cuiabá, 20 de março de 2020. Assinado digitalmente 

Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048192-74.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA RAAD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA PEDROSO XAVIER OAB - PR52386 (ADVOGADO(A))

MARA CATARINA MESQUITA LOPES LEITE OAB - PR28657 

(ADVOGADO(A))

WILLIAM SOARES PUGLIESE OAB - PR52383 (ADVOGADO(A))

MARILIA PEDROSO XAVIER OAB - PR52385 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TULIO SERGIO MISSEL SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 28308195, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 20 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003929-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANESSE APARECIDA GONCALVES HONDA OAB - SP303503 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGOSTINHO SAES (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. 29140239, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 20 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1039558-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BELAGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS 

AGRICOLAS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISA COMAR OAB - PR48308 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO GODOI (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

no prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento do ato no endereço 

informado, sob pena de devolução da presente carta precatória, 

independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva guia 

poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo “serviços-guias-emitir 

guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013245-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PRAXEDES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI PRAXEDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013245-57.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se 

com URGÊNCIA, dada a natureza do ato deprecado. Após, devolva-se à 

origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Cópia desta 

decisão servirá como mandado. Às providências. Cuiabá, 19 de março de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013219-59.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIJANE CEOBANIUC DA SILVA OAB - RO6897 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORAH NATASHA GUEDES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013219-59.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento das custas judiciais e da 

diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388, § único). Juntados tais 

documentos, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. Uma vez decorrido o prazo supra sem o 

cumprimento do ora determinado, certifique-se e devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, igualmente observando as formalidades 

necessárias (CNGC/MT, arts. 390 e 393). Os valores e demais dados 

referentes aos serviços do meirinho poderão ser consultados através do 

site www.tjmt.jus.br no campo “serviços-guias-emitir guia- diligência 

oficial de justiça- diligência”, e em relação às custas judiciais, a guia 

poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 19 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013222-14.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO SAO PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS OAB - SP77563 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA HELENA SIQUEIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013222-14.2020.8.11.0041 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 
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“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Às 

providências. Cuiabá, 19 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021281-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CAVEZZALE CURIA (REQUERENTE)

CAROLINA DA CUNHA MAITA CURIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIF CLAY DO NASCIMENTO OAB - SP340281 (ADVOGADO(A))

KARLA ROCHA DA SILVA OAB - SP392642 (ADVOGADO(A))

MARCOS ZARATE GONZALEZ OAB - SP257041 (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIS PORTO OAB - SP253032 (ADVOGADO(A))

ERIKA CASSINELLI PALMA OAB - SP189994-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GOMES MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1021281-25.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29400289, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 19 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045492-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS COELHO DA SILVA OAB - MT5706-O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA OAB - MT7074-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO KENJI MUROFUSE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1045492-28.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 29328366, deverá a Secretaria expedir novo 

mandado, a ser cumprido pelo Oficial de Justiça com observância das 

regras contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Acaso o meirinho observe 

que podem estar ocorrendo as circunstâncias apontadas no art. 252 do 

CPC, a intimação poderá ser efetuada com hora certa, conforme prevê o 

art. 275, §2º, do mesmo Código. Sendo positiva a diligência, devolva-se a 

presente à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. 

Consigno que o advogado da parte autora deverá apresentar nestes 

autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, uma 

vez que o interessado não é beneficiário da gratuidade da justiça. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá, 20 de março de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009570-86.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE UBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RINCO OAB - 089.969.896-49 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ZAMPIERI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1009570-86.2020.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da certidão de id. 30211069, intime-se a parte autora para em 05 

(cinco) dias apresentar o endereço do requerido para cumprimento do ato 

deprecado Com a manifestação, imediatamente conclusos. Decorrido o 

prazo assinalado sem pronunciamento, devolva-se a presente à Comarca 

de origem, no estado em que se encontra, mediante a adoção das 

providências necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 19 de março de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1045570-22.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA BRUNO LEMOS OAB - MT12355-O (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA OAB - MT8150-O (ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1045570-22.2019.811.0041 Vistos. Intime-se a 

parte interessada para em 05 dias (cinco) se manifestar acerca da 

contraproposta apresentada pelo expert (id. 29852714). Decorrido o prazo 

assinalado, certifique-se e conclusos. Às providências. Cuiabá, 19 de 

março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051603-28.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID BANCOV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1051603-28.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 29306107, devolva-se a presente à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 19 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002312-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON EMIDIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMAR DR. NILSON NOVAES PORTO PARA QUERENDO MANIFESTAR 

DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010475-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RITA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N.º 1010475-79.2018.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada 

por RITA FERREIRA DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS, objetivando o fornecimento do 

procedimento de EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL COM STENT, 
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em caráter de urgência. O pedido de tutela de urgência foi deferido para 

determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS forneçam de forma gratuita, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, em favor da paciente RITA FERREIRA DA SILVA, o 

procedimento de EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL COM STENT, 

a ser realizado no Hospital Geral Universitário de Mato Grosso ou Hospital 

São Benedito de Cuiabá/MT (Id. 16152945). A ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE CUIABÁ (mantenedora do 

HOSPITAL GERAL – HG) informou que a autora foi reavaliada em 

01/11/2018, oportunidade em que foi constatada “a presença da patologia 

da carótida com estenose luminal, assim sendo necessário realizar o 

tratamento prévio de angioplastia, e, posterior à recuperação médica, 

proceder ao tratamento do aneurisma cerebral (embolização)”. Assim, 

requereu a intervenção deste Juízo para que o procedimento de 

angioplastia seja regulado no SISREG imediatamente (Id. 18402726). A 

autora, por sua vez, alegou que “conforme laudo médico inicial a 

requerente tem necessidade de realizar o procedimento de Angioplastia 

Bilateral, qual fora realizado somente no lado esquerdo. Ocorre que, 

durante a realização do procedimento da angioplastia, o médico identificou 

um aneurisma cerebral médio, o qual impossibilitou a continuidade do 

procedimento no lado direito. Assim, diante da intercorrência, o médico 

relatou a necessidade da realização da EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA 

COM STENT, possibilitando a continuidade no procedimento de 

ANGIOPLASTIA no lado direito. Destarte, por este motivo consta como 

pendente no espelho do SISREG III (Id nº 29354221), visto que a realização 

da Angioplastia está condicionada à Embolização requerida no presente 

feito” (Id. 30355869). Como se vê, a parte autora e o Hospital Geral 

divergem quanto ao momento em que o procedimento pleiteado neste feito 

(Embolização Aneurisma) deve ser realizado, se antes ou depois da 

Angioplastia. Ressalta-se que o laudo médico juntado pela autora é datado 

de 19/10/2018 (Id. 30356392). Já a avaliação do Hospital Geral foi 

realizada em 01/11/2018, ou seja, poucos dias depois da emissão do laudo 

apresentado pela autora. Diante deste contexto, entendo razoável solicitar 

parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, a fim de que seja esclarecido 

se o procedimento EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL COM 

STENT deve ser realizado antes ou depois da ANGIOPLASTIA, 

considerando o caso da autora. Assim, DETERMINO seja solicitado notas 

de evidencia científica emitidas pelo NAT - Núcleo de Apoio Técnico do 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, nos termos do provimento 

02/2015-CGJ, artigo 9º, § 1º. Juntado o parecer, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, com urgência. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002985-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002702-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CALLEGARO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

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

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ OAB - MT23157/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N° 1002702-12.2020.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação 

anulatória de certidão de dívida ativa ajuizada por CALLEGARO & SILVA 

LTDA ME, representado por seu sócio LUIZ FERNANDO CALLEGARO, em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita (Id. 29415476). Determinou-se a intimação da 

parte autora para juntar cópia das suas últimas declarações de imposto de 

renda e/ou outros documentos que reputar pertinentes, a fim de 

comprovar que não possui recursos suficientes para o pagamento das 

custas processuais, (Id. 29448422). A empresa autora informou que o 

“autor” LUIZ FERNANDO CALLEGARO é pessoa humilde sem qualquer 

instrução, de modo que nunca declarou renda, por nunca ter atingido 

rendimento suficiente para tanto. Disse que LUIZ FERNANDO não possui 

qualquer vínculo empregatício formal, sendo que vende espetinhos 

assados informalmente para garantir sua subsistência. Ao final, requereu 

seja deferido o pedido de pesquisa nos sistemas Infojud, bacenjud e 

Renajud, a fim de constatar a real situação financeira do Requerente (Id. 

29873131). O pedido deve ser indeferido, pois na hipótese dos autos cabe 

à empresa autora comprovar a insuficiência de recursos para o 

pagamento das custas, e não o seu sócio/representante. Da análise da 

petição inicial, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada por 

CALLEGARO & SILVA LTDA ME, representado por seu sócio LUIZ 

FERNANDO CALLEGARO. Aliás, ao formular o pedido de justiça gratuita, a 

parte autora consignou que os benefícios da justiça gratuita também 

podem ser concedidos às pessoas jurídicas que estão sem condições de 

arcar com os encargos decorrentes do processo (Id. 29415476, pág. 1 e 

47). Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Id. 29873131 e determino a 

intimação da empresa autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

a sua insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, 

juntando cópia das suas últimas declarações de imposto de renda OU 

outros documentos que reputar pertinentes (art. 99, § 2º do CPC). Por fim, 

oportuno ressaltar que, segundo o entendimento consolidado pelo 

Superior Tribunal de Justiça, o benefício da justiça gratuita pode ser 

concedido à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade 

de sua situação financeira, uma vez que inexiste presunção de 

insuficiência de recursos em seu favor. Vejamos: AGRAVO INTERNO. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 

FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA 

DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA 

INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 

165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 

INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO 

DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO 

COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. 

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de 

gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando 

comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em 

seu favor, presunção de insuficiência de recursos" (AgInt nos EDcl no 

AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 

de 27.6.2019). 2. O acórdão recorrido analisou todas as questões 

necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se 

configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória 

(Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no 

AREsp 440.609/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 

TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 14/10/2019). Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003504-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISTRIBUIDORA DE CEREAIS JB LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO SILVA SANTOS (EXECUTADO)

JOELTON PEREIRA BELEM (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

ROBSON FERREIRA REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o executado Robson 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 36 de 298



Ferreira Rezende para, querendo, manifestarem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sobre o auto de constatação de Id. 30482426. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002985-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004070-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO NASCIMENTO CORREA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PROCESSO Nº 1004070-56.2020.8.11.0003. VISTO. MÁRCIO 

NASCIMENTO CORREA ajuizou embargos de terceiro em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO, visando desconstituir a penhora sobre os valores 

encontrados nas suas contas bancárias, determinada nos autos da 

execução fiscal nº 1012803-79.2018.8.11.0003. Alegou que não é parte 

legítima para responder como corresponsável ou responsável solidário 

pelos créditos cobrados na mencionada execução fiscal, visto que deixou 

de fazer parte da empresa executada no ano de 2013, deixando de 

explorar a atividade comercial que antes exercida, tornando-se 

empregado contratado nos moldes de legislação trabalhista. Asseverou 

que todos os créditos foram constituídos quando ele não mais compunha o 

quadro societário, e que a cobrança dos sócios é cabível na hipótese de 

dissolução irregular da empresa (artigo 134, CTN) ou quando os gerentes 

e/ou sócios administradores agirem dolosamente com abuso de poder ou 

infração à lei (art. 135, CTN), o que não ficou demonstrado, não havendo, 

portanto, justificativa para a responsabilização dele. Aduziu que qualquer 

crédito tributário já constituído em desfavor da empresa, ou qualquer fato 

gerador que já tenha ocorrido, ficou sob a responsabilidade integral do 

adquirente, por força do disposto no artigo 133, caput e inciso I, do CTN. 

Ao final, requereu a concessão de liminar para determinar o desbloqueio 

dos valores depositados nas suas contas bancárias. No mérito, requereu 

a procedência dos embargos, para reconhecer a sua ilegitimidade passiva 

de responder por qualquer crédito tributário cobrado na CDA nº 

2017473772 (Id. 30007581). É o relatório. Decido. O embargante busca a 

extinção da penhora de valores sobre as suas contas bancárias, levada a 

efeito nos autos da Execução Fiscal n° 1012803-79.2018.8.11.0003, sob o 

argumento de que era terceiro estrando à sociedade empresária devedora 

quando da constituição do crédito tributário em favor do Estado. De acordo 

com o artigo 674 do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro 

destinam-se à defesa daquele que, não sendo parte no processo, sofrer 

constrição ou ameaça de constrição sobre os bens que possua ou sobre 

os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. Vejamos: “Art. 

674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça 

de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito 

incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou 

sua inibição por meio de embargos de terceiro”. Na hipótese, verifica-se 

que o Embargante integra o polo passivo da Execução Fiscal nº 

1012803-79.2018.8.11.0003, na qual foi deferida a penhora em debate, o 

que acarreta na sua ilegitimidade para propor embargos de terceiro. Nesse 

sentido é a jurisprudência: EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE 

ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

Figurando os agravantes no polo passivo da execução no processo 

principal, impõe-se a manutenção da decisão a quo que reconheceu sua 

ilegitimidade ativa ad causam para propor embargos de terceiro. Exegese 

do artigo 674 do CPC de 2015. (TRT 3ª R.; AP 0011580-32.2017.5.03.0031; 

Relª Desª Ana Maria Amorim; DJEMG 15/06/2018). EMBARGOS DE 

TERCEIRO. CARÊNCIA DE AÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. Nos termos do 

art. 674 do CPC, os embargos de terceiro são ação autônoma à disposição 

do terceiro atingido pelos efeitos da execução do título e visam 

precipuamente à proteção do patrimônio cuja posse seja turbada ou 

esbulhada por ato de apreensão judicial. Assim, incluída a pessoa no polo 

passivo da ação principal antes da oposição dos embargos de terceiro, 

carece o respectivo autor de legitimidade para tanto. Agravo de petição 

conhecido e desprovido. (TRT 10ª R.; AP 0001207-98.2017.5.10.0013; 

Terceira Turma; Rel. Des. Antônio Umberto de Souza Júnior; Julg. 

30/05/2018; DEJTDF 08/06/2018; Pág. 1772). A alegação do Embargante 

de ilegitimidade passiva para responder pelos créditos cobrados na 

execução fiscal não lhe confere legitimidade para manejar a presente 

demanda. Cabe ao Embargante promover sua defesa pela via adequada e 

não por meio de embargos de terceiro, pois, como já dito, esta ação é 

instrumento destinado àquele estranho à relação jurídica processual da 

qual adveio a constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens. 

Assim, diante da manifesta ilegitimidade ativa do Embargante, o 

indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas 

considerações, com fundamento nos artigos 485, I, e 330, II, ambos do 

CPC, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o 

processo, sem resolução do mérito. DEFIRO o benefício da gratuidade da 

justiça à parte embargante, nos termos do artigo 98 do CPC. Condeno o 

embargante ao pagamento das custas processuais. Entretanto, declaro 

suspensa tal obrigação enquanto persistir o estado de pobreza da parte 

embargante. Somente poderá ser executada se dentro de 05 anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tal obrigação (artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil). Deixo de 

condenar o Embargante em honorários advocatícios, tendo em vista que o 

Embargado sequer foi citado. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P. R. I. C. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002067-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDY TEREZINHA CERQUEIRA (EXECUTADO)

TULIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

NICOLE CERQUEIRA BUNNING (EXECUTADO)

JC HOTEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ASTUTTI DELGADO OAB - MT6682/B (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO move em face de J C HOTEIS LTDA – EPP 

E OUTROS A exequente requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 

924, II do CPC, em razão da satisfação integral da obrigação (Id. 

30461551). É o relatório. Decido. Conforme informado pela exequente, os 

executados efetuaram o pagamento da obrigação. Como se sabe, a 

quitação da obrigação permite a extinção da execução. É o que prevê o 

artigo 924, II do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso 

II do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. Custas pelos executados, Após o pagamento das custas, 

cancele-se o arresto ou penhora, se houver. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se. P. R. I. C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010309-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GODOY DISTRIBUIDORA DE AGUA EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR.LUIS GUSTAVO TIRADO 
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LEITE, PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO 

INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1013083-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDOMAR DA PAIXAO NETO (EXECUTADO)

OSORIO NETO FILHO (EXECUTADO)

IVO DA PAIXAO NETO (EXECUTADO)

PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR OAB - MS20449 (ADVOGADO(A))

 

Certifico para os devidos fins de direito, que nesta data juntei o alvará 

anexo.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1008110-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIANE TAVARES DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSIANE TAVARES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE FAZENDA DE MATO GROSSO (REU)

 

INTIMAR PATRONA DA PARTE REQUERENTE, DRª SHIRLEI MESQUITA 

SANDIM, PARA QUERENDO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO INTERPOSTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008906-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. F. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA OAB - PR68827 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. B. S. C. (REU)

E. D. M. G. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

STALYN PANIAGO PEREIRA OAB - MT0006115A (ADVOGADO(A))

MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA OAB - MT5780/O (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Intime-se a parte autora para juntar, no prazo de 10 (dez) dias, 

cópia da sua última declaração de Imposto de Renda (ano-calendário 

2018), bem como dos holerites dos meses de setembro, outubro e 

novembro de 2019, referente ao seu vínculo com o Município de 

Rondonópolis. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1012815-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA JALILE DE MATOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0008453S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1012815-93.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: ANA JALILE DE MATOS PROCESSO Nº Nº 1012815 

-93.2018.8.11.0003 VISTO. ANA JALILE DE MATOS GOLEMO requer a 

liberação do valor penhorado, via sistema Bacenjud, nas suas contas 

bancárias, no Banco do Brasil S.A, o valor de R$ 3.352,61 e 

ITAÚ/UNIBANCO S/A, no valor de R$ 308,94, alegando que os valores 

penhorados são frutos do provento de sua aposentadoria, verba que é 

absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, IV do Código de 

Processo Civil. O exequente manifestou-se pelo indeferimento do pedido, 

sustentando que inexiste comprovação das alegações. É o relatório. 

Decido. Não está caracterizada a impenhorabilidade dos valores 

bloqueados, prevista no art. 8339, inciso IV, do CPC, pois os documentos 

juntados aos autos não comprovam que o dinheiro bloqueado da 

executada ANA JALILE DE MATOS GOLEMO é referente a sua 

aposentadoria. Observa-se que os valores foram bloqueados na conta da 

executada mantida perante o Banco do Brasil, agência 4696-5, conta nº 

66286-0. Nesta conta não há nenhum depósito referente a aposentadoria 

da executada. No que se refere a conta mantida perante o 

ITAÚ/UNIBANCO S/A, a executada sequer teve a preocupação de juntar 

um único extrato bancário. Portanto, a pretensão da executada não 

merece guarida, por não haver prova da impenhorabilidade prevista no 

artigo 833, inciso IV, do CPC. Essa prova cabia a executada produzir, nos 

termos do art. 373, I, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO FISCAL. VERBA SALARIAL DEMONSTRADA. PRÊMIOS E 

COMISSÕES NÃO COMPROVADOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. ÔNUS 

DA PROVA DO DEVEDOR. O ônus probatório de demonstrar a 

impenhorabilidade de que trata o artigo 649, inciso IV, do CPC, recai sobre 

o executado. Inteligência do artigo 655-A, § 2º, do Diploma. O devedor não 

logrou comprovar que o saldo ainda bloqueado em sua conta corrente, 

após liberação de quantia correspondente a salário, corresponda a 

prêmios e comissões percebidos por vendas realizadas, apesar de 

oportunizada a anexação de provas neste recurso. Precedentes do STJ e 

desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70049197262, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 15/08/2012). Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de liberação dos valores 

penhorados nos autos. Intime-se a executada para, querendo, embargar a 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias. Não sendo apresentados os 

embargos, transfira o valor bloqueado nos autos para a conta do 

exequente. Cumpra-se. Rondonópolis, 31 de janeiro de 2020. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento 

ao Poder Judiciário EJUBY.ROGERIO sexta-feira, 31/01/2020 Minutas | 

Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos 

de I. Financeira | Relatórios Gerenciais | Ajuda | Sair Recibo de 

Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou 

Reiterações para Bloqueio de Valores Clique aqui para obter ajuda na 

configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio 

Número do Protocolo: 20190008161329 Número do Processo: 

1012815-93.2018.8.11.0003 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vara/Juízo: 3722 - 1.ª Vara Esp. da Faz. Pública de 

Rondonópolis Juiz Solicitante do Bloqueio: Francisco Rogerio Barros 

Tipo/Natureza da Ação: Execução Fiscal CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da 

Ação: Nome do Autor/Exeqüente da Ação: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 

Deseja bloquear conta-salário? Não Relação de réus/executados • Para 

exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar 

os detalhes de todos os réus/executados clique aqui. 138.209.311-04 - 

ANA JALILE DE MATOS GOLEMO Respostas BCO BRASIL / Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 14/08/2019 16:08 Bloq. Valor Francisco Rogerio 

Barros 11.713,38 (03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo. 

3.352,61 3.352,61 15/08/2019 18:33 31/01/2020 14:48:13 Transf. Valor 

ID:072020000001157270 Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 

Tipo créd. jud:Geral Francisco Rogerio Barros 3.352,61 Não enviada - - 

ITAÚ UNIBANCO S.A. / Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora 

Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo 

Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora Cumprimento 14/08/2019 16:08 

Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 11.713,38 (03) Cumprida 

parcialmente por insuficiência de saldo. 308,94 308,94 15/08/2019 20:41 

31/01/2020 14:48:13 Transf .  Va lor  ID :072020000001157288 

Instituição:BANCO DO BRASIL SA Agência:3834 Tipo créd. jud:Geral 

Francisco Rogerio Barros 308,94 Não enviada - - BCO SANTANDER / 

Todas as Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem 

Juiz Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente 

(R$) Data/Hora Cumprimento 14/08/2019 16:08 Bloq. Valor Francisco 

Rogerio Barros 11.713,38 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 

15/08/2019 08:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 
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Cumprimento 14/08/2019 16:08 Bloq. Valor Francisco Rogerio Barros 

11.713,38 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 15/08/2019 02:51 Não 

Respostas Não há não-resposta para este réu/executado 

RONDONÓPOLIS, 31 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 717642 Nr: 13082-92.2012.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILTON DOMINGOS SACHETTI, 

CONSTRUTORA TRIUNFO S/A, ENGEFOTO-ENGENHARIA E 

AEROLEVANTAMENTOS S/A

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROMOTORIA DE JUSTICA DA 

COMARCA DE RONDONOPOLIS MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO BENATO - 

OAB:46353 /PR, CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - OAB:16020, LUIS 

DANIEL ALENCAR - OAB:21272/PR, SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados 

na ação de improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL em face de ADILTON DOMINGOS SACHETTI, CONSTRUTORA 

TRIUNFO S/A e ENGEFOTO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS 

S/A.Consequentemente, após o trânsito em julgado, retirem-se as 

restrições sobre os veículos (fls. 2.425/2.426); liberem-se, por meio de 

alvará, eventual valor remanescente depositado na conta única, e os bens 

móveis descritos às fls. 2.532; e expeçam-se ofícios aos Cartórios de 

Registro de Imóveis de fls. 2.849/2.855, 2.856/2.860 e 2.861/2.867, bem 

como à Junta Comercial de fls. 2.735/2.736 para que promovam a baixa da 

respectiva averbação de indisponibilidade.Sem custas e sem honorários 

advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé na 

atuação do Ministério Público Estadual, conforme prevê o artigo 18 da Lei 

7.347/85, aplicado subsidiariamente.Nesse sentido:“PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR E VENCEDOR. 1. 

"Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de ação civil pública, a 

condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários 

advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca 

má-fé do Parquet(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719008 Nr: 50-83.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZETH DISTRIBUIDORA LTDA, JOSE SWAMI 

RODRIGUES FILHO, MARIA ELIZABETH RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:20999/O, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:

 Intimar o patrono da parte requerida , advº ( TATIANA DIAS DE 

CAMPOS,OAB/MT 9369, tomar ciência de que o presente feito foi 

integralmente digitalizado e distribuído no sistema PJE, conforme 

comprovante de fls. retro, sob nº 1004493-16.2020.811.0003

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 769875 Nr: 2117-50.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES DOS SANTOS, DISLEYGH 

APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO. Trata-se de liquidação de sentença promovida por RODRIGO 

GOMES DOS SANTOS e DISLEYGH APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando apurar eventual defasagem 

salarial no cargo de Agente do Sistema Penitenciário, em decorrência da 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de 

Valor – URV. (...) Com essas considerações, julgo extinto o processo, 

porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784867 Nr: 8103-82.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: ODETE YEXEVERIA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

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

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por ODETE YEXEVERIA 

GARCIA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visando apurar 

eventual defasagem salarial no cargo de Auxiliar de enfermagem, em 

decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em 

Unidade Real de Valor – URV.

 Analisando os autos, verifica-se que o perito utilizou as fichas financeiras 

de um servidor paradigma apresentadas pela parte autora às fls. 279/280.

Com base nesse holerite, a autora realizou o cálculo de fls. 276 e 

impugnou o laudo pericial de fls. 393/405.

Entretanto, analisando os autos verifica-se que a autora era servidora no 

ano de 1993/1994, estando juntadas no processo suas fichas financeiras 

às fls. 58 e 61.

 Assim, a perícia deve considerar os dados constantes nos holerites da 

demandante.

Por esta razão, intime-se o PERITO nomeado para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar novo laudo pericial, utilizando-se, para tanto, as fichas 

financeiras da autora de fls. 58 e 61.

 Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785000 Nr: 8190-38.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: VICENTE TRINDADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16.960-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 Intimação da(o) patron(a)o da parte autora, Dr (ª) ANDRÉ LUIZ GOMES 

DURAN, OAB/MT 16960/O, para manifestar-se acerca do laudo acostado 

aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788142 Nr: 9487-80.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA, KAROLINA CURADO 

COPPOLIA ZANOTTO, GEORGIA ZANOTTO, CLAUDIO ZANOTTO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Ferreira Quinteiro de 

Almeida - OAB:15865, MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - 

OAB:10081/O, MICHELL JOSÉ GIRALDES PORTELA - 

OAB:OAB-MT10.081

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s), advº(ª)(s) MICHELL 
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JOSÉ GIRALDES PORTELA, para tomar ciência de que o presente feito foi 

integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema PJE, conforme 

comprovante de fls. retro, sob nº 11004411-82.2020.8.11.0003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793896 Nr: 11839-11.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE CEREAIS JB LTDA, 

JOELTON PEREIRA BELEM, LUIZ CARLOS DE SOUZA, ROBSON FERREIRA 

REZENDE, RODRIGO SILVA SANTOS

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

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:317234

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s), advº(ª) RODRIGO DE 

ABREU LEITE GONÇALVES OAB/SP 317234, para tomar ciência de que o 

presente feito foi integralmente digitalizado e distribuído perante o sistema 

PJE,  con forme comprovante  de  f l s .  re t ro ,  sob  nº 

1003504-10.2020.8.11.0003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 416879 Nr: 12520-25.2008.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEAL & CIA LTDA, HELOIZA DE ALMEIDA 

CAMARGO BORGES LEAL, ELZIO BORGES LEAL, ADINOEL VIEIRA 

MARTINS, RILDO ARAUJO DA SILVA

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 Intimar o patrono da parte requerente, advº LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA. OAB/MT 11709-A, para tomar ciência de que o presente feito foi 

integralmente digitalizado e distribuído no sistema PJE, conforme 

comprovante de fls. retro, sob nº 10044137-21.2020.811.0003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432388 Nr: 1053-78.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLV-L, PPN, MGDS, LGM, IRRP

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE CRISTINA DE MORAES 

MENDONÇA - OAB:18.324-E, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA 

JUNIOR - OAB:16330/MT, WESLEY LOPES DA S. MARTINS - 

OAB:OAB/MT 15.518

 INTIMAR o patrono da parte requerida, advº(ª)ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR, OAB/MT 16330, para tomar ciência de que o 

presente feito foi integralmente digitalizado e distribuído no sistema PJE, 

conforme comprovante de fls. retro, sob nº 1004420-44.2020.811.0003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723448 Nr: 4440-96.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. R. COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO 

LTDA EPP, WILSON DE GOES JUNIOR, PEDRO VILA LEAL GOES, 

JEFFERSON DE SOUZA FONTES, LUIS FERNANDO LONGARETTI

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

LUCAS OCTAVIO NOYA DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 374.876, 

MARCELO AGAMENON GOES DE SOUZA - OAB:124.949 SP

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s), advº(ªMARCELO 

AGAMENON GOES DE SOUZA, OAB/SP 124.949, para tomar ciência de 

que o presente feito foi integralmente digitalizado e distribuído perante o 

sistema PJE, conforme comprovante de fls. retro, sob nº 

1004490-61.2020.8.11.0003

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724491 Nr: 5481-98.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLLON RODRIGO FAGUNDES DE FREITAS E 

CIA LTDA - EPP, JOAO FATIMA DE FREITAS, ERLLON RODRIGO 

FAGUNDES DE FREITAS, JOÃO VICTOR FERROT FAGUNDES DE FREITAS

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) executada(s)ERLLON RODRIGO 

FAGUNDES DE FREITAS E SABRBRINY MAGGI PISSOLO DE FREITAS, 

advº(ª)(s) JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR, OAB/MT 8872,para tomar 

ciência de que o presente feito foi integralmente digitalizado e distribuído 

perante o sistema PJE, conforme comprovante de fls. retro, sob nº 

1016790-89.20119.8.11.0003

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005011-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOJECOM - CONSULTORIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTD - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1005011-11.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

36.654,12 ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: 

DUQUE DE CAXIAS, 526, VILA AURORA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-300 POLO PASSIVO: Nome: SOJECOM - CONSULTORIA, 

COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD - ME, socios SILVANA 

ROZA GASPARELLO, CPF: 003.364.491-86, LUIZ MARCOS CUSTODIO, 

CPF: 190.959.296- 04 e HENRIQUE FLORENTINO FARIA CUST, CPF: 

052.206.946-00 FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado (a, s) acima 

qualificado(a, s), SOJECOM - CONSULTORIA, COMERCIO, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTD - ME, na pessoa do representante legal e dos 

corresponsáveis SILVANA ROZA GASPARELLO, CPF: 003.364.491-86, 

LUIZ MARCOS CUSTODIO, CPF: 190.959.296- 04, HENRIQUE FLORENTINO 

FARIA CUSTÓDIO, CPF: 052.206.946-00, atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com 

atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para 

assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos 

bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/07/2017 

VALOR DO DÉBITO: R$ 36.654,12 RESUMO DA INICIAL: REF. CDA 

333/2015 , I.S.S.Q.N. 2011,2010,2012 DECISÃO: "Determino a citação por 

edital do(a) executado(a).O edital deverá ser publicado na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na 

plataforma de editais do Conselho Nacional. A publicação deverá ser 

certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 257 do Código de 

Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.Cumpra-se." 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
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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, MAIZA 

BERGAMASCO SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 20 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002067-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDY TEREZINHA CERQUEIRA (EXECUTADO)

TULIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

NICOLE CERQUEIRA BUNNING (EXECUTADO)

JC HOTEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO move em face de J C HOTEIS LTDA – EPP 

E OUTROS A exequente requereu a extinção do feito, nos termos do artigo 

924, II do CPC, em razão da satisfação integral da obrigação (Id. 

30461551). É o relatório. Decido. Conforme informado pela exequente, os 

executados efetuaram o pagamento da obrigação. Como se sabe, a 

quitação da obrigação permite a extinção da execução. É o que prevê o 

artigo 924, II do CPC: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso 

II do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito. Custas pelos executados, Após o pagamento das custas, 

cancele-se o arresto ou penhora, se houver. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se. P. R. I. C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412568 Nr: 8519-94.2008.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M G DE FREITAS & CIA LTDA ME, MADALENA 

DA ROSA GIMENEZ, MILTON BERNARDINO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUBPROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13.625-B, GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - OAB:MT/12.387

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ, 

impulsiono estes autos, a fim de intimar as partes acerca da suspensão do 

leilão, determinado pelo MM Juiz, nos seguintes termos: "Considerando as 

disposições estabelecidas na Portaria-Conjunta nº 247/2020 de 16 de 

março de 2020, que suspendeu, no âmbito do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e 

administrativos físicos e eletrônicos, pelo prazo de 15 (quinze) dias, 

determino a suspensão do leilão designados para o dia 27 de março de 

2020, do bem penhorado nos autos em epígrafe."

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702318 Nr: 13134-55.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celio Paiâo - OAB:18145-A, 

Laerte Gonzaga Faustino - OAB:25.791-0

 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 os memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 649745 Nr: 9998-55.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSV, VGT, JPDLP, UGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20.982/MT, GISLA ESTELA MIRANDA PORTO - OAB:22325/O, 

HAMILTON DOS SANTOS SIQUEIRA - OAB:1360-A, JOAREZ RANGEL 

DOS SANTOS JUNIOR - OAB:18207/E, NADIELE PERES DE SOUZA - 

OAB:18424, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT, STALYN 

PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B

 I – Defiro os pedidos de extensão apresentados pelos acusados 

Uemerson Gonçalves de Souza e Jean Paolo de Lima Pirolla para substituir 

prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão:II – Fixo as 

seguintes condições aos acusados:a)Comparecimento mensal em Juízo 

para informar e justificar suas atividades;b)Comparecimento a todos os 

atos processuais, independentemente de intimação;c)Não mudar de 

residência sem prévia autorização judicial;d)Não se ausentar da Comarca 

sem autorização judicial;e)Monitoramento eletrônico, com recolhimento 

noturno após às 19:00 até às 06:00 em dias úteis; aos sábados deverá se 

recolher às 13:00; devendo ficar integralmente recolhido em seu domicílio 

aos domingos e feriados, sob pena de ser decretada a sua prisão 

preventiva. Em caso de incompatibilidade com os horários, deverá 

apresentar requerimento de justificativa nos autos.III – Oficie-se, com 

urgência, a Central de Monitoramento para que promova a imediata 

instalação da tornozeleira eletrônica no réu. IV – Expeça-se o competente 

alvará de soltura em favor dos acusados UEMERSON GONÇALVES DE 

SOUZA E JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA, colocando-os em liberdade, 

salvo de por outro motivo devam permanecerem preso.V – Considerando 

que fora apresentada as alegações finais pelo representante do Ministério 

Público, fls. 2.432/2.486, intimem-se as defesas para, no prazo legal, 

apresentarem seus memoriais. VI – Por fim, voltem-me para sentença.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 41 de 298



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676222 Nr: 8071-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDA FERREIRA SEVERIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO HENRIQUE CARNEIRO 

ASSUNÇÃO OLIVEIRA - OAB:26.452 MT, THIAGO RANNIERE 

RODRIGUESS DE SOUZA - OAB:68827

 Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Raimunda Ferreira 

Severiano pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2º III e IV 

do CP. Aportou, nesta data, decisão liminar proferido nos autos do HC nº 

1006606-49.2020.8.11.0000, no qual fora concedida a liminar para 

substituir a prisão preventiva da acusada por internação provisória em 

hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

Notificado o sistema prisional, há relutância na unidade psiquiátrica local 

para o recebimento da acusada, todavia, conforme o ofício retro e 

conversa com a Diretora da cadeia local e a Presidente do hospital 

psiquiátrico local, a unidade deve receber a detenta, pelo prazo de até 30 

(trinta) dias.

 Assim ordena-se a transferência imediata da acusada da cadeia pública 

feminina para ingressar no hospital psiquiátrico local, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de crime de desobediência e condução coercitiva.

 Deste modo:

I – Ordena-se a transferência imediata da acusada da cadeia pública 

feminina para ingressar no hospital psiquiátrico local, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de crime de desobediência e condução coercitiva.

 II – Expeça-se o competente mandado de internação.

 III – Requisite-se informação para apresentação com urgência do laudo de 

insanidade mental da acusada.

IV – Independente de apresentação do laudo, transcorrido 25 (vinte e 

cinco) dias, voltem-me conclusos para deliberar quanto a manutenção da 

internação psiquiátrica ou nova internação/retorno à cadeia feminina.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 696775 Nr: 9111-66.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER DA SILVA, CARLOS HENRIQUE DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

lopes - OAB:15.616, LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - 

OAB:OAB/MT 16.540

 Nos termos da legislação vigente, bem como, em conformidade com o 

Provimento n.º52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador do réu 

Vagner da Silva, para que dentro do prazo legal, apresente as razões de 

RESE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700697 Nr: 11934-13.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER JOSÉ BRAGUIN MENOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva Varela Da Silva - 

OAB:20260/B

 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 os memoriais.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701537 Nr: 12521-35.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX BARBOSA MEDEIROS, LUCAS RENER 

DE FREITAS SANTOS, TALISSON HEBERT DE SOUZA AMBROSIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN MÁRCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16.989/0-MT, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - 

OAB:23263/O-MT

 (...) 3. Dispositivo. I – Afasto as preliminares arguidas pela defesa do 

acusado Lucas, fls. 137/144, pelos motivos acima mencionados. II – 

Confirmo o recebimento da denúncia e, considerando que as alegações da 

defesa não detêm condições de levar a absolvição sumária nos termos do 

art. 397 do Código de Processo Penal ou demonstram ser desnecessária a 

instrução criminal, designo para o dia 30 de abril de 2020, às 13h10min, 

para audiência de instrução e julgamento, justificada a data em 

decorrência da suspensão das atividades jurisdicionais entre o período de 

20 de março a 20 de abril de 2020 em decorrência da pandemia de 

coronavírus. III – Requisitem-se/intimem-se as testemunhas e os réus, 

restando autorizada a expedição de missivas. IV – Intimem-se as defesas 

e o Ministério Público quanto a esta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701918 Nr: 12804-58.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVIO ELOI DE SANTANA, WILLIAN SILVA DE 

ALMEIDA, LUCAS ARRUDA PADILHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

LUIZ CARLOS SOUZA VASCONCELOS JUNIOR - OAB:OAB/BA 43.462, 

ROSANGELA MARIA PINHEIRO - OAB:19.322--B, TALITA TASCILA 

ARTHMAN DE OLIVEIRA - OAB:17728/MT

 I – Dando prosseguimento ao feito, designo o dia 18 de maio de 2020, às 

15h00min, para a realização de audiência de continuidade.

 II – Intime-se a testemunha Thaís, fls. 265, e os acusados.

III – Expeça-se mandado de condução coercitiva à vítima Vilma, pois, 

apesar de intimada, fls. 253, não compareceu na última audiência, 

tampouco justificou a sua ausência.

IV – Requisitem-se a testemunha subtenente Dutra e os acusados.

IV – Intimem-se o Ministério Público e às defesas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702262 Nr: 13047-02.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERSON ALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o acusado VALDERSON ALVES DE LIMA, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, I e II e art. 180, 

caput, ambos do Código Penal. Em atenção ao princípio constitucional de 

individualização da pena, passo a dosá-la.3.1. Dosimetria de pena do 

crime de furto qualificado.A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. 

Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar 

em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e 

personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. 

Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. 

No tocante às circunstâncias do crime, opto por considerar o rompimento 

de obstáculo neste ponto, utilizando a escalada para qualificar o delito, 

motivo pelo qual majoro em 06 ((...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702599 Nr: 238-43.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA PIMENTEL DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 (...)à propagação da infecção pela pandemia coronavírus, atualmente 

enfrentada pela nossa sociedade, havendo a necessidade de evitar a 

aglomeração nas unidades prisionais.Aludidas circunstâncias denotam a 

desnecessidade da custódia cautelar, medida que deve ser adotada 

apenas em caráter excepcional.3. Fundamentação.I – REVOGO a prisão 

preventiva do acusado JOÃO BATISTA PIMENTEL DOS SANTOS, mediante 

a fixação das seguintes medidas cautelares diversas da 

prisão:a)Comparecimento mensal e obrigatório em Juízo – após encerrada 

a restrição decorrente da pandemia de coronavírus;b)Comparecimento a 

todos os atos processuais;c)Não mudar de residência sem prévia 

comunicação ao Juízo;d)Não se ausentar da Comarca por mais de 15 

(quinze) dias sem autorização judicial;e)Não se envolver em qualquer 

novo fato delitivo. II – Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado, 

colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer 

preso.III – Diante da concessão da liberdade provisória ao denunciado, 

bem como pelo fato de que respondo por esta Vara Criminal a título de 

substituição, não havendo mais pauta para realização de audiências de 

instrução e julgamento de réus soltos no período correspondente, 

CANCELO a audiência designada nos autos.IV – Aguarde-se o retorno da 

magistrada titular para a designação do ato em conformidade com a sua 

pauta de audiências. V – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 600560 Nr: 4996-80.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RUFINO, ALEXANDRE ALVES 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 A nova figura da absolvição sumária encontra-se na redação do atual art. 

397 do Código de Processo Penal. Esse dispositivo elenca em seus quatro 

incisos as hipóteses em que o magistrado, se verificar alguma delas, 

deverá absolver sumariamente o acusado. São elas: a existência 

manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; a evidência de que o 

fato narrado não constitui crime (fato atípico); a extinção da punibilidade 

do agente; a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do 

agente (exceto inimputabilidade).

A denúncia já foi recebida e a defesa não arguiu nenhuma das 

preliminares contidas nas hipóteses do art. 397, do Código de Processo 

Penal. O recebimento da denúncia pressupõe a presença dos requisitos 

do art. 41, do Código de Processo Penal e existência de lastro probatório 

suficiente (justa causa) para deflagração de ação penal pelo(s) delito(s) 

imputado(s), razão pela qual, confirmo o recebimento da denúncia.

 Diante do exposto, decido:

I – Confirmo o recebimento da denúncia e designo o dia 19 de maio de 

2020, às 13h30min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

II – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas e o réu.

III – Intimem-se o Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 677504 Nr: 9179-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 (...).I – REVOGO a prisão preventiva do acusado WESLEY MOREIRA DOS 

SANTOS, mediante a fixação das seguintes medidas cautelares diversas 

da prisão:a)Comparecimento mensal e obrigatório em Juízo – após 

encer rada  a  res t r i ção  deco r ren te  da  pandemia  de 

coronavírus;b)Comparecimento a todos os atos processuais;c)Não mudar 

de residência sem prévia comunicação ao Juízo;d)Não se ausentar da 

Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização judicial;e)Não se 

envolver em qualquer novo fato delitivo. II – Expeça-se alvará de soltura 

em favor do acusado, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo 

deva permanecer preso.III – Diante da concessão da liberdade provisória 

ao denunciado, bem como pelo fato de que respondo por esta Vara 

Criminal a título de substituição, não havendo mais pauta para realização 

de audiências de instrução e julgamento de réus soltos no período 

correspondente, CANCELO a audiência designada nos autos.IV – 

Aguarde-se o retorno da magistrada titular para a designação do ato em 

conformidade com a sua pauta de audiências. V – Dê-se ciência ao 

Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 691075 Nr: 3815-63.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 . 3. Dispositivo.I – REVOGO a prisão preventiva do acusado FRANCISCO 

DE ALMEIDA FERREIRA, mediante a fixação das seguintes medidas 

cautelares diversas da prisão:a)Comparecimento mensal e obrigatório em 

Juízo – após encerrada a restrição decorrente da pandemia de 

coronavírus;b)Comparecimento a todos os atos processuais;c)Não mudar 

de residência sem prévia comunicação ao Juízo;d)Não se ausentar da 

Comarca por mais de 15 (quinze) dias sem autorização judicial;e)Não se 

envolver em qualquer novo fato delitivo. II – Expeça-se alvará de soltura 

em favor do acusado, colocando-o em liberdade, salvo se por outro motivo 

deva permanecer preso.III – Expeça-se carta precatória à Comarca de 

Primavera do Leste/MT, fls. 93, para a fiscalização das medidas 

cautelares diversas da prisão ora fixadas. IV – Oficie-se aos Juízos da 

Terceira Vara Criminal de Cuiabá (Autos 355819) e da Vara Criminal de 

Primavera do Leste (Autos 101839) informando o endereço atualizado do 

réu, vez que referidos feitos encontram-se suspensos pelo art. 366 do 

CPP. V – Confirmo o recebimento da denúncia. VI – Considerando que 

respondo por esta Vara Criminal a título de substituição, não havendo mais 

pauta para realização de audiências de instrução e julgamento de réus 

soltos no período correspondente, aguarde-se o retorno da magistrada 

titular para a designação do ato em conformidade com a sua pauta de 

audiências. VII – Dê-se ciência ao Ministério Público e à defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696103 Nr: 8476-85.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO MAIA LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 A Organização Mundial de Saúde em 13 de março de 2020 decretou 

pandemia mundial em decorrência do coronavírus, situação já conhecida 

por todos. Em decorrência, vários entes estatais passaram a tomar 

medidas de urgência visando contribuir com a redução de circulação de 

pessoas, em especial àquelas que se encontram mais vulneráveis ao 

vírus.

Desta feita, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que, entre vários 

dispositivos, suspende as atividades externas do Poder Judiciário, 

inclusive a realização de audiências instrutórias de réus presos, sessões 

de Tribunal de Júri de réus presos e audiências de custódia e outros até o 

dia 20 de abril de 2020.

Assim sendo,

I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência destes autos para o dia 13 de maio 

de 2020, às 16h00min.

II – Promovam-se as devidas intimações com a urgência necessária, posto 

que se trata de feito de réu preso, atentando-se às determinações da 

decisão de fls. 126.

III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 696849 Nr: 9167-02.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERNANDES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ANTONIO FRANCISCO 

DA SILVA - OAB:26.706 OAB/MT

 (...) I – INDEFIRO o pleito defensivo formulado às fls. 178/180. II – 

Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a sessão de julgamento perante o Tribunal 

Popular do Júri para o dia 28 de abril de 2020, às 13h30min. III – 

Promovam-se as devidas intimações com a urgência necessária, posto 

que se trata de feito de réu preso. IV – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616431 Nr: 7128-42.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO DE SOUZA, PAULO FIAGE DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 A Organização Mundial de Saúde em 13 de março de 2020 decretou 

pandemia mundial em decorrência do coronavírus, situação já conhecida 

por todos. Em decorrência, vários entes estatais passaram a tomar 

medidas de urgência visando contribuir com a redução de circulação de 

pessoas, em especial àquelas que se encontram mais vulneráveis ao 

vírus.

Desta feita, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a 

Portaria-Conjunta n. 249/2020, lavrada em 18 de março de 2020, que, 

entre vários dispositivos, suspende as atividades externas do Poder 

Judiciário, inclusive a realização de audiências instrutórias de réus 

presos, sessões de Tribunal de Júri de réus presos e audiências de 

custódia e outros até 20 de abril de 2020.

Assim sendo,

I – Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

Juízo, CANCELO a audiência destes autos.

II – Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a 

título de substituição, não havendo mais pauta para realização de 

audiências de réus soltos no período correspondente, aguarde-se o 

retorno da magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade 

com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 644564 Nr: 5585-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENI ROSENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 A Organização Mundial de Saúde em 13 de março de 2020 decretou 

pandemia mundial em decorrência do coronavírus, situação já conhecida 

por todos. Em decorrência, vários entes estatais passaram a tomar 

medidas de urgência visando contribuir com a redução de circulação de 

pessoas, em especial àquelas que se encontram mais vulneráveis ao 

vírus.

Desta feita, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a 

Portaria-Conjunta n. 249/2020, lavrada em 18 de março de 2020, que, 

entre vários dispositivos, suspende as atividades externas do Poder 

Judiciário, inclusive a realização de audiências instrutórias de réus 

presos, sessões de Tribunal de Júri de réus presos e audiências de 

custódia e outros até 20 de abril de 2020.

Assim sendo,

I – Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

Juízo, CANCELO a audiência destes autos.

II – Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a 

título de substituição, não havendo mais pauta para realização de 

audiências de réus soltos no período correspondente, aguarde-se o 

retorno da magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade 

com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664450 Nr: 12860-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO, ELIANE 

ALMEIDA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 A Organização Mundial de Saúde em 13 de março de 2020 decretou 

pandemia mundial em decorrência do coronavírus, situação já conhecida 

por todos. Em decorrência, vários entes estatais passaram a tomar 

medidas de urgência visando contribuir com a redução de circulação de 

pessoas, em especial àquelas que se encontram mais vulneráveis ao 

vírus.

Desta feita, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a 

Portaria-Conjunta n. 249/2020, lavrada em 18 de março de 2020, que, 

entre vários dispositivos, suspende as atividades externas do Poder 

Judiciário, inclusive a realização de audiências instrutórias de réus 

presos, sessões de Tribunal de Júri de réus presos e audiências de 

custódia e outros até 20 de abril de 2020.

Assim sendo,

I – Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

Juízo, CANCELO a audiência destes autos.

II – Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a 

título de substituição, não havendo mais pauta para realização de 

audiências de réus soltos no período correspondente, aguarde-se o 

retorno da magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade 

com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 680515 Nr: 12051-38.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO DUARTE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 A Organização Mundial de Saúde em 13 de março de 2020 decretou 

pandemia mundial em decorrência do coronavírus, situação já conhecida 

por todos. Em decorrência, vários entes estatais passaram a tomar 

medidas de urgência visando contribuir com a redução de circulação de 

pessoas, em especial àquelas que se encontram mais vulneráveis ao 

vírus.

Desta feita, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a 

Portaria-Conjunta n. 249/2020, lavrada em 18 de março de 2020, que, 

entre vários dispositivos, suspende as atividades externas do Poder 

Judiciário, inclusive a realização de audiências instrutórias de réus 

presos, sessões de Tribunal de Júri de réus presos e audiências de 

custódia e outros até 20 de abril de 2020.

Assim sendo,

I – Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

Juízo, CANCELO a audiência destes autos.

II – Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a 

título de substituição, não havendo mais pauta para realização de 

audiências de réus soltos no período correspondente, aguarde-se o 

retorno da magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade 

com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 700550 Nr: 11809-45.2019.811.0064
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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): ANE CAROLINE GOMES PAULINO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 A Organização Mundial de Saúde em 13 de março de 2020 decretou 

pandemia mundial em decorrência do coronavírus, situação já conhecida 

por todos. Em decorrência, vários entes estatais passaram a tomar 

medidas de urgência visando contribuir com a redução de circulação de 

pessoas, em especial àquelas que se encontram mais vulneráveis ao 

vírus.

Desta feita, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a 

Portaria-Conjunta n. 249/2020, lavrada em 18 de março de 2020, que, 

entre vários dispositivos, suspende as atividades externas do Poder 

Judiciário, inclusive a realização de audiências instrutórias de réus 

presos, sessões de Tribunal de Júri de réus presos e audiências de 

custódia e outros até 20 de abril de 2020.

Assim sendo,

I – Diante da necessidade de readequação da pauta de audiência deste 

Juízo, CANCELO a audiência destes autos.

II – Por outro lado, considerando que respondo por esta Vara Criminal a 

título de substituição, não havendo mais pauta para realização de 

audiências de réus soltos no período correspondente, aguarde-se o 

retorno da magistrada titular para a redesignação do ato em conformidade 

com a sua pauta de audiências.

 III – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 702254 Nr: 13031-48.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMINDO NERY MALTA, DCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 A Organização Mundial de Saúde em 13 de março de 2020 decretou 

pandemia mundial em decorrência do coronavírus, situação já conhecida 

por todos. Em decorrência, vários entes estatais passaram a tomar 

medidas de urgência visando contribuir com a redução de circulação de 

pessoas, em especial àquelas que se encontram mais vulneráveis ao 

vírus.

Desta feita, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou a 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18 de março de 2020, que, entre vários 

dispositivos, suspende as atividades externas do Poder Judiciário, 

inclusive a realização de audiências instrutórias de réus presos, sessões 

de Tribunal de Júri de réus presos e audiências de custódia e outros até o 

dia 20 de abril de 2020.

Assim sendo,

I – Considerando a necessidade de readequação da pauta de audiência 

deste Juízo, REDESIGNO a audiência destes autos para o dia 15 de maio 

de 2020, às 13h30min.

II – Promovam-se as devidas intimações com a urgência necessária, posto 

que se trata de feito de réu preso.

III – Dê-se ciência às partes.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 702309 Nr: 13116-34.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12.062/MT

 Autos nº 13116-34.2019.811.0064 – Cód. 702309

Vistos.

Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do (a) acusado (a) 

CARLOS EDUARDO LIMA SILVA à fl. 130, ante a certificação de sua 

tempestividade (fl. 131), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso de apelação interposto, já com as contrarrazões 

(fls. 141/147), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 660050 Nr: 9040-35.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIELY CARVALHO LIMA

 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): ADRIELY CARVALHO LIMA, Rg: 

1900847-30, Filiação: Claudia Carvalho Rodrigues e Jonisvaldo Pereira 

Lima, data de nascimento: 26/01/1985, brasileiro(a), natural de 

Poxoreo-MT, convivente, do lar, Telefone (66)99981-3382. 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 mesmos fundamentos acima 

expostos, JULGO PROCEDENTE a ação penal proposta e CONDENO a ré 

Adriely Carvalho Lima, brasileira, solteira, nascida aos 26/01/1985, natural 

de Poxoréo/MT, portadora do RG 1900847-0 SSP/MT e CPF 

020.318.821-71, filha de Jonisvaldo Pereira Lima e de Claudia Carvalho 

Rodrigues, residente na Rua Elima, nº 422, Bairro Santa Rita, na cidade e 

Comarca de Jaciara/MT, como incursa na prática do crime descrito no 

artigo 180, caput, do Código Penal."

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, 19 de março de 2020

Vanda Pio Cajango Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 701991 Nr: 12843-55.2019.811.0064

 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): BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193

 1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza (art. 1º, § 4º) como medida 

temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, bem como 

levando-se em consideração a Resolução n.º 313 do CNJ, datada de 19 

de março de 2019, que suspende os prazos processuais até o dia 30 de 

abril de 2020, REALOCA-SE a audiência de instrução e julgamento 

designada neste feito para o dia 05 de maio de 2020, às 14:10 horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual retro, 

visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO/OFÍCIO, devendo ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702258 Nr: 13039-25.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDOL, MVD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, GEAN 

GUILHERME DA COSTA GASPARETO - OAB:24.589/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza (art. 1º, § 4º) como medida 

temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, REALOCA-SE a 

audiência de instrução e julgamento designada neste feito para o dia 23 de 

abril de 2020, às 13 horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

92/93, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. Por fim, diante do cenário excepcional relatado acima, intime-se a 

defesa, a fim de conduzir suas testemunhas à audiência designada, sob 

pena de preclusão da prova.

5. Cumpra-se expedindo o necessário, devendo o mandado ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702258 Nr: 13039-25.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA, 

MARCOS VINICIUS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, GEAN 

GUILHERME DA COSTA GASPARETO - OAB:24.589/MT

 1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza (art. 1º, § 4º) como medida 

temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, bem como 

levando-se em consideração a Resolução n.º 313 do CNJ, datada de 19 

de março de 2019, que suspende os prazos processuais até o dia 30 de 

abril de 2020, REALOCA-SE a audiência de instrução e julgamento 

designada neste feito para o dia 07 de maio de 2020, às 13 horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

92/93, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. Por fim, diante do cenário excepcional relatado acima, intime-se a 

defesa, a fim de conduzir suas testemunhas à audiência designada, sob 

pena de preclusão da prova.

5. SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO/OFÍCIO, devendo o 

mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702259 Nr: 13041-92.2019.811.0064

 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): LORRAN FREITAS VIEIRA, LUCAS VICENTE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:, THELMA 

APARECIDA GARCIA GUIMARAES - OAB:3.402-B/MT

 1. RECEBE-SE a apelação interposta pela Defesa de Lucas Vicente da 

Silva (fl. 190) porquanto presentes os requisitos extrínsecos 

(tempestividade, adequação, inexistência de fato impeditivo ou extintivo, 

regularidade na representação e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, 

capacidade e interesse recursal).

2. Nos termos do art. 600 do CPP, INTIME-SE a Defesa para, no prazo de 

08 (oito) dias, apresentar razões e, após, vista dos autos ao MPE para no 

prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Certifique-se o trânsito em julgado com relação ao acusado Lorram 

Freitas Vieira, procedendo quanto a este a expedição de guia definitiva e 

comunicações pertinentes.

4. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

5. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702501 Nr: 148-35.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR - OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza (art. 1º, § 4º) como medida 

temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, REALOCA-SE a 

audiência de instrução e julgamento designada neste feito para o dia 22 de 

abril de 2020, às 16:30horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

92/93, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. Cumpra-se expedindo o necessário, devendo o mandado ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702503 Nr: 150-05.2020.811.0064

 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): VINICIUS DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DORNELLES 

SALES - OAB:25782/O

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza (art. 1º, § 4º) como medida 

temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, bem como 

levando-se em consideração a Resolução n.º 313 do CNJ, datada de 19 

de março de 2019, que suspende os prazos processuais até o dia 30 de 

abril de 2020, REALOCA-SE a audiência de instrução e julgamento 

designada neste feito para o dia 05 de maio de 2020, às 14:50horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

97/98, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, devendo ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702503 Nr: 150-05.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DORNELLES 

SALES - OAB:25782/O

 1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 
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todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza durante esse período (art. 1º, § 4º) 

como medida temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, 

REALOCA-SE a audiência de instrução e julgamento designada neste feito 

para o dia 22 de abril de 2020, às 14:50horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

97/98, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. Cumpra-se expedindo o necessário, devendo o mandado ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702795 Nr: 410-82.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVVS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza durante esse período (art. 1º, § 4º) 

como medida temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, 

REALOCA-SE a audiência de instrução e julgamento designada neste feito 

para o dia 22 de abril de 2020, às 15:50horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

81/82, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. Cumpra-se expedindo o necessário, devendo o mandado ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702795 Nr: 410-82.2020.811.0064

 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): ADRIEL VITOR VIEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza (art. 1º, § 4º) como medida 

temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, bem como 

levando-se em consideração a Resolução n.º 313 do CNJ, datada de 19 

de março de 2019, que suspende os prazos processuais até o dia 30 de 

abril de 2020, REALOCA-SE a audiência de instrução e julgamento 

designada neste feito para o dia 05 de maio de 2020, às 15:50horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

81/82, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, devendo ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702818 Nr: 429-88.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza durante esse período (art. 1º, § 4º) 

como medida temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, 

REALOCA-SE a audiência de instrução e julgamento designada neste feito 

para o dia 22 de abril de 2020, às 15:20horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

88/89, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. Cumpra-se expedindo o necessário, devendo o mandado ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702818 Nr: 429-88.2020.811.0064

 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): JEANNE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza (art. 1º, § 4º) como medida 

temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, bem como 

levando-se em consideração a Resolução n.º 313 do CNJ, datada de 19 

de março de 2019, que suspende os prazos processuais até o dia 30 de 

abril de 2020, REALOCA-SE a audiência de instrução e julgamento 

designada neste feito para o dia 05 de maio de 2020, às 15:20horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

88/89, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, devendo ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 696435 Nr: 8793-83.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS, LC, HRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 

PRADO - OAB:24.749/O-MT, DEFENSOR - OAB:, GETULIO BALDOINO 

DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA 

- OAB:23263/O-MT

 MANTÉM-SE A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado 

HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS.II – Tendo em vista o teor da Portaria 

Conjunta n.º 249, datada de 18 de março de 2020, qual decreta o 

fechamento das portas dos fóruns de todas as comarcas do Estado de 

Mato Grosso no período de 20 de março a 20 de abril do corrente ano, 

inclusive suspendendo a realização de todas audiências de qualquer 

natureza (art. 1º, § 4º) como medida temporária de prevenção do contágio 

pelo COVID-19, REALOCA-SE a audiência de instrução e julgamento 

designada neste feito para o dia 23 de abril de 2020, às 14:20horasAtenda 

todas as determinações constantes do ato processual de fl. 261/262, 

visando a efetivação da assentada.Intimem-se todos.Cumpra-se 

expedindo o necessário, devendo o mandado ser cumprido pelo Oficial de 

Justiça Plantonista, se necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 696435 Nr: 8793-83.2019.811.0064

 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): JACY ALVES DOS SANTOS, LAURINDA 

CORREIA, HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CESAR BRANDÃO 
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PRADO - OAB:24.749/O-MT, DEFENSOR - OAB:, GETULIO BALDOINO 

DA SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15193, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA 

- OAB:23263/O-MT

 MANTÉM-SE A PRISÃO PREVENTIVA decretada em desfavor do acusado 

HERIVELTON ROCHA DOS SANTOS.II – Tendo em vista o teor da Portaria 

Conjunta n.º 249, datada de 18 de março de 2020, qual decreta o 

fechamento das portas dos fóruns de todas as comarcas do Estado de 

Mato Grosso no período de 20 de março a 20 de abril do corrente ano, 

inclusive suspendendo a realização de todas audiências de qualquer 

natureza (art. 1º, § 4º) como medida temporária de prevenção do contágio 

pelo COVID-19, bem como levando-se em consideração a Resolução n.º 

313 do CNJ, datada de 19 de março de 2019, que suspende os prazos 

processuais até o dia 30 de abril de 2020, REALOCA-SE a audiência de 

instrução e julgamento designada neste feito para o dia 07 de maio de 

2020, às 14:20horas.Atenda todas as determinações constantes do ato 

processual de fl. 261/262, visando a efetivação da assentada.Intimem-se 

todos.SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, devendo 

ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário. Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 700370 Nr: 11669-11.2019.811.0064

 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): KAIO GABRIEL PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE JANDER DIAS FERREIRA 

JUNIOR - OAB:26005/O

 1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza (art. 1º, § 4º) como medida 

temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, bem como 

levando-se em consideração a Resolução n.º 313 do CNJ, datada de 19 

de março de 2019, que suspende os prazos processuais até o dia 30 de 

abril de 2020, REALOCA-SE a audiência de instrução e julgamento 

designada neste feito para o dia 05 de maio de 2020, às 13 horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual retro, 

visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO/OFÍCIO, devendo o 

mandado ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 700695 Nr: 11932-43.2019.811.0064

 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): JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ, 

WESLEY JACKSON FARIAS DE SOUZA, ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, 

ADELINO MESSIAS DE SOUZA, MARCELO FERREIRA DA SILVA, JOAO 

BOSCO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:OAB/MT 9699, CLEYSON BATISTA DA SILVA - OAB:19.275/MT, 

ONORIO GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - OAB:12992, VALDOMIRO DE 

LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:SSP/MG 9556

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase 

de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de 

ERINALDO RODRIGUES VIEIRA, ADELINO MESSIAS DE SOUZA, WESLEY 

JACKSON FARIAS DE SOUZA, JEFFERSON RODRIGUES DE SÁ, JOÃO 

BOSCO GOMES DA COSTA e MARCELO FERREIRA DA 

SILVA.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de 

Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia 

responsável pelo inquérito policial.Designa-se audiência de instrução e 

julgamento para o dia 07 de maio de 2020, às 16 horas.INTIMEM-SE as 

partes, as testemunhas/informantes, bem como os acusados.Providencie 

a CITAÇÃO dos acusados na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.Não 

localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.Quanto ao acusado Marcelo Ferreira da Silva, notificado via 

edital, o Juízo deliberará sobre no ato da audiência de instrução.SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO, devendo ser cumprido por 

oficial de justiça plantonista.Ciência o MPE. Intimem-se as Defesas 

Constituídas, via DJe. Às providências. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.Rondonópolis – MT, 19 de março de 2020.João Filho de 

Almeida Portela Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 616462 Nr: 7158-77.2013.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN SILVA MATEUS, LEONARDO FONSECA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, GILMAR DE SOUZA BRUNO - OAB:4353/MT

 preconizados pelo art. 61 do CPP, cuidando-se de sentença terminativa 

de mérito como lecionava o saudoso Júlio Fabbrini Mirabete .III – 

DispositivoPosto isso, com espeque no art. 110, art. 107, IV e art. 109, V, 

todos do CPB, EXTINGUE-SE A PUNIBILIDADE de ALAN SILVA MATEUS, 

qualificado, porque caracterizada a prescrição retroativa.Alimente-se o 

Sistema de Informações de Direitos Políticos - InfoDiP a fim de proceder à 

cessação da determinação de suspensão de direitos políticos decorrente 

de condenação criminal transitada em julgado .Preclusas as vias 

impugnativas e cumprindo as demais determinações da sentença, 

ARQUIVEM-SE os autos. Intimem-se às partes.Cumpra-se expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 620113 Nr: 3266-29.2014.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANÉSIO FERNANDO DOS REIS FREITAS, 

SANDRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. RECEBE-SE a apelação interposta pelo MPE (fl. 206) porquanto 

presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, adequação, 

inexistência de fato impeditivo ou extintivo, regularidade na representação 

e sucumbência) e intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse 

recursal).

2. Nos termos do art. 600 do CPP, INTIME-SE o MPE para, no prazo de 08 

(oito) dias, apresentar razões e, após, vista dos autos a defesa dos 

acusados para no prazo de 08 (oito) dias contra-arrazoar.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 664132 Nr: 12570-47.2017.811.0064

 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): JÉSSIKA SALGADO LINO, IZIDORIO 

RODRIGUES DA LUZ NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B-MT, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - OAB:24463

 1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 
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a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza (art. 1º, § 4º) como medida 

temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, REALOCA-SE a 

audiência de instrução e julgamento designada neste feito para o dia 17 de 

junho de 2020, às 17 horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

125/126, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. Cumpra-se expedindo o necessário, devendo o mandado ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 676499 Nr: 8305-65.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUKY HANDER FERNANDES OSSUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17.793-MT, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza (art. 1º, § 4º) como medida 

temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, REALOCA-SE a 

audiência de instrução e julgamento designada neste feito para o dia 17 de 

junho de 2020, às 08:40 horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

251/252, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. Cumpra-se expedindo o necessário, devendo o mandado ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 683715 Nr: 14763-98.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DA COSTA MEDEIROS, SAMILLY 

CRISTINA CORREIA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza durante esse período (art. 1º, § 4º) 

como medida temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, 

REALOCA-SE a audiência de instrução e julgamento designada neste feito 

para o dia 23 de junho de 2020, às 17:30horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

189/190, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. Desde logo, DEFERE-SE o deslocamento da acusada Samilly para 

participar da audiência nesta comarca, para tanto, intime-a acerca da nova 

data, bem como oficie-se a central de monitoramento informando acerca 

da presente decisão.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 685874 Nr: 16665-86.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SIMAO PACIFICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza (art. 1º, § 4º) como medida 

temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, REALOCA-SE a 

audiência de instrução e julgamento designada neste feito para o dia 17 de 

junho de 2020, às 09:20 horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

163, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. Cumpra-se expedindo o necessário, devendo o mandado ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 690302 Nr: 3186-89.2019.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON SILVA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSON BATISTA DA SILVA 

- OAB:19.275/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

1. ACOLHE-SE a justificativa apresentada pelo Causídico à fl. 208, dada à 

apresentação das razões recursais, bem assim por não haver informação 

de que se trata de prática reiterada, determinando a exclusão da multa 

aplicada.

2. ABRA-SE vista dos autos ao MPE para no prazo de 08 (oito) dias 

apresentar as contrarrazões.

3. Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

4. Às providências. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 693305 Nr: 5801-52.2019.811.0064

 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): BORYS DE SOUZA PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Considerando que decorreu o prazo sem a apresentação de razões 

recursais pela defesa de Borys de Souza Pimentel e tendo presente o 

disposto no art. 265 do CPP, reitere-se a intimação à Defesa Constituída do 

denunciado (Tales Passos de Almeida, OAB/MT 15.217) para que 

apresente a defesa razões recursais no prazo improrrogável de 48 

(quarenta e oito) horas.

Em caso de nova inércia, a MULTA vai desde logo fixada em 10 (dez) 

salários mínimos.

Persistindo a inércia, OFICIE-SE à Fazenda Pública Estadual para inscrição 

da multa em dívida ativa, e ao mesmo tempo intime-se a acusado 

prejudicado para constituição de novo patrono, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Inerte também o acusado, ABRA-SE vista dos autos à Defensoria Pública 

para apresentar as razões, no prazo de 08 (oito) dias e, após, vista dos 

autos ao MPE para contra-arrazoar, em igual prazo.

Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de que 

sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o recurso 

interposto.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 698415 Nr: 10318-03.2019.811.0064

 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): FLAVIA CRISTINA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAIVA 

MUZZI - OAB:8337, Ronan Cella Tartero - OAB:21008/O

 1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta n.º 249, datada de 18 de 

março de 2020, qual decreta o fechamento das portas dos fóruns de 

todas as comarcas do Estado de Mato Grosso no período de 20 de março 

a 20 de abril do corrente ano, inclusive suspendendo a realização de 

todas audiências de qualquer natureza (art. 1º, § 4º) como medida 

temporária de prevenção do contágio pelo COVID-19, REALOCA-SE a 

audiência de instrução e julgamento designada neste feito para o dia 17 de 

junho de 2020, às 10 horas

2. Atenda todas as determinações constantes do ato processual de fl. 

117/118, visando a efetivação da assentada.

3. Intimem-se todos.

4. Cumpra-se expedindo o necessário, devendo o mandado ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 705488 Nr: 2222-62.2020.811.0064

 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: MADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.3010 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ...Dessa forma, ARBITRO os alimentos provisórios no patamar de 01 (um) 

salário mínimo vigente, devido a partir da citação, a ser depositado 

mensalmente, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária indicada 

na inicial. Outrossim, visando estimular a autocomposição em fase 

processual, encaminhe o presente feito ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca (CEJUSC), a fim de que seja 

realizada audiência de conciliação.Cite-se o requerido, intimando-o a pagar 

os alimentos provisórios fixados, bem como para comparecer a audiência 

de conciliação, devendo constar no mandado as advertências dos Artigos 

335 e 344, do Código de Processo Civil... ISTO POSTO, reconheço a 

incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação. E, 

considerando que a Primeira Vara de Família e Sucessões desta Comarca 

também se deu por incompetente, SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA, com fundamento nos Artigo 66, inciso II, c/c 951, ambos do 

Código de Processo Civil. Oficie-se ao Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, remetendo cópia integral do feito (Artigo 953, 

inciso I e parágrafo único, Código de Processo Civil).Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705488 Nr: 2222-62.2020.811.0064

 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: MADDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY FÁTIMA ZAMAR - 

OAB:MT/ 4.3010 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedimento nº 307086/2020

Autos de Origem: 2222-62.2020.811.0064 – Código: 705488

Solicitante/Requerente: Maria Arlete Dantes da Silva

 Solicitado/ Requerida: Paulo Iran da Silva

 CERTIDÃO

CERTIFICO que os autos epigrafados acima foram recebidos pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Rondonópolis – MT, ficando cadastrado junto ao Sistema Informatizado de 

Gestão das Centrais e Centro Judiciário sob nº 307086/2020 e designada 

Audiência de Conciliação para o dia 20/05/2020 às 15h00min.

CERTIFICO, ainda, que por determinação da Juíza Coordenadora deste 

CEJUSC, remeto os autos à Unidade de Origem para que procedam com a 

intimação das partes e seus respectivos procuradores jurídicos, a fim de 

que estes compareçam à Audiência de Conciliação que ocorrerá no 

CEJUSC/Rondonópolis no dia e hora descritos acima.

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 44/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO a portaria as medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) adotadas pela Portaria-Conjunta N. 249, de 

18 de março de 2020

 RESOLVE:

 DICIPLINAR o acesso dos servidores nas dependências do Fórum, 

quando estritamente necessário, no período de período de 20 de março de 

2020 a 20 de abril de 2020, ficando da seguinte forma, salvo disposição 

em contrário do Presidente do Tribunal de Justiça:

I - Distribuidor das 12 horas às 13 horas, sendo obrigatório o 

comparecimento para recebimento dos processos distribuídos em plantão 

na segundas-feiras;

II -1 ª, 2 ª, 3 ª e 4ª Criminais das 13horas às 14 horas;

III -1 ª, 2 ª, 3 ª e 4ª Cíveis das 14horas às 15 horas;

IV -Varas da Família, Infância, Fazenda Pública e Juizados das 15horas às 

16 horas;

V – Oficiais de Justiça Plantonista a qualquer horário;

VI – Central de Administração sem restrições de acesso.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 19 de março de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 43/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO a portaria as medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus) adotadas pela Portaria-Conjunta N. 249, de 

18 de março de 2020

 CONSIDERANDO a decisão conjunta em reunião realizada com os 

magistrados da Comarca de Sinop nesta data;

 RESOLVE:

 DETERMINAR que no período de 20 de março de 2020 a 20 de abril de 

2020, TODAS as Medidas Penais sejam digitalizadas e encaminhadas via 

e-mail ao cartório distribuidor no endereço eletrônico HYPERLINK 

"mailto:sinop.distribuicao@tjmt.jus.br" sinop.distribuicao@tjmt.jus.br, 

respeitando o horário do expediente forense, ou seja das 12horas às 19 

horas.

 Medidas que demandem decisão em plantão judiciário, nos termos do art. 

9º da Portaria-Conjunta 249/2020, de 18 de março de 2020, deverão ser 

encaminhadas as secretarias das unidades judiciárias plantonista por meio 

dos respectivos endereços eletrônicos, disponibilizados no seguinte 

e n d e r e ç o :  H Y P E R L I N K 

"http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf

3 3 e a e " 

http://www.tjmt.jus.br/Institucional/Email/0e6591a60e8f4232a6a2d8721bf3

3eae

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 19 de março de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 45/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,
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 CONSIDERANDO o Oficio 07/2020-GAB, do magistrado Walter Tomaz 

Costa, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível desta Comarca, solicitando a 

exoneração da servidora Brígida Kariny Moreira Provasi, matrícula 31029 

do cargo de Assessor de Gabinete I do referido juízo a partir de 

20.03.2020 ;

 RESOLVE:

 EXONERAR a servidora Brígida Kariny Moreira Provasi, matrícula 31029, 

do cargo de Assessor de Gabinete I- PDA- CNE VII do Juízo da Primeira 

Vara Cível desta Comarca, a partir de 20.03.2020 .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 19 de março de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 46/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o Oficio 07/2020-GAB, do magistrado Walter Tomaz 

Costa, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível desta Comarca, solicitando a 

exoneração da servidora Jaqueline Garlet Guedes ao cargo de Assessor 

de Gabinete II do referido juízo a partir de 20.03.2020;

 RESOLVE:

 EXONERAR a servidora Jaqueline Garlet Guedes, matrícula 22615, do 

cargo de Assessor de Gabinete II- PDA- CNE VIII do Juízo da Primeira Vara 

Cível desta Comarca, com efeitos a partir de 20.03.2020.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 19 de março de 2020

PORTARIA N. 45/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

 CONSIDERANDO o Oficio 07/2020-GAB, do magistrado Walter Tomaz 

Costa, Juiz de Direito da Primeira Vara Cível desta Comarca, solicitando a 

exoneração da servidora Brígida Kariny Moreira Provasi, matrícula 31029 

do cargo de Assessor de Gabinete I do referido juízo a partir de 

20.03.2020 ;

 RESOLVE:

 EXONERAR a servidora Brígida Kariny Moreira Provasi, matrícula 31029, 

do cargo de Assessor de Gabinete I- PDA- CNE VII do Juízo da Primeira 

Vara Cível desta Comarca, a partir de 20.03.2020 .

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Sinop, 19 de março de 2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002729-56.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VANDERLEI PETERS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002729-56.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BUNGE 

ALIMENTOS S/A REQUERIDO: JOAO VANDERLEI PETERS Vistos em 

correição. Intime-se a parte autora para efetuar preparo das custas 

processuais e taxas judiciárias, no prazo de 15 dias. Se preparadas, 

conclusos. Se não preparadas, determino a devolução da presente 

missiva, com as devidas anotações e baixas de estilo, consignando nosso 

cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002814-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALLYWSON RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DOMINGOS DA FONSECA NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002814-42.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

KALLYWSON RODRIGUES VIEIRA REQUERIDO: WAGNER DOMINGOS DA 

FONSECA NETO Vistos em correição. Intime-se a parte autora para 

efetuar preparo das custas processuais e taxas judiciárias, no prazo de 

15 dias. Se preparadas, conclusos. Se não preparadas, determino a 

devolução da presente missiva, com as devidas anotações e baixas de 

estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

19 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000008-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância referente à diligência 

do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado no 

seguinte endereço: RUA DA CAVIUNAS1612 CENTRO, CENTRO SINOP-MT 

, devendo referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003207-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DA SILVA WILLEMANN BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO BALIEIRO DE LIMA (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 

nos autos acerca dos endereços informados nos extratos de ID 

30084192, 30084193 e 30084198, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010377-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES BATISTA (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:
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JEIMES LOPES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007/CGJ , Intimo o(s) 

advogado(s) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

nos autos sobre o resultado da busca de endereços realizada por meio 

dos sistemas conveniados, conforme extratos anexado aos autos de ID 

30004356 , 30004357, 30004358 e 30004359, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007174-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY NICOLAS HERBAS VASQUEZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO VENEROSO COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007/CGJ, intimo o 

advogado da parte autora para no prazo de 05 ( cinco ) dias, manifestar 

nos autos acerca da devolução da carta precatória conforme ID 

30538774, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005087-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON APARECIDO DA SILVA (EXECUTADO)

ANILSON PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007/CGJ, intimo o 

advogado da parte autora para no prazo de 05 ( cinco ) dias, manifestar 

nos autos acerca do resultado da pesquisa de endereço realizada pelos 

sitemas Siel/Infoseg, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000073-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO GREGGIO (EXECUTADO)

V S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000073-34.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: V S INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA - EPP, VILSO GREGGIO Vistos em correição. Petição requerendo a 

apreensão da CNH, do passaporte e bloqueio de cartões de crédito 

porventura encontrados em nome da parte executada (Id. 24185120). 

Sabe-se que a teor do art. 139, inciso IV, do CPC é possível a aplicação de 

medidas necessárias para assegurar o cumprimento das decisões 

judicias: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições 

deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas 

indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para 

assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 

tenham por objeto prestação pecuniária; (...) De fato, na busca da 

efetividade da ação e da garantia da satisfação do crédito da parte 

exequente, o magistrado poderá lançar mão de tais medidas. Entretanto, 

aludidas medidas não podem ser aplicadas indiscriminadamente, sob pena 

de configurar abuso de direito (art. 187 do CC) e prejuízos aos direitos e 

garantias da parte executada. In casu, não entendo razoável por enquanto 

a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação ou do passaporte da 

parte executada como forma de coibi-la a pagar a dívida. Isso significaria 

onerar demasiadamente a parte executada sem propósito plausível, com 

todos os demais atos executivos ora colocados em andamento. 

Considerando que a satisfação do crédito deve ser buscada, via de regra, 

no patrimônio do devedor e não em sua liberdade, devendo as exceções 

estarem previstas em lei, conforme art. 789 do CPC. A propósito, colaciono 

os seguintes julgados com destaques: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

Execução por título extrajudicial. Indeferimento de medidas constritivas 

requeridas pelo exequente com base no poder do juiz de aplicá-las a fim 

de assegurar o cumprimento da ordem judicial. Alegado cabimento, com 

base no disposto no art. 139, IV, do CPC, de apreensão de passaporte, 

suspensão da CNH, bloqueio de todos os cartões de crédito e quebra de 

sigilo bancário dos executados. Inadmissibilidade. Medidas que atentam 

contra princípios constitucionais relativos à dignidade da pessoa humana e 

contra, ainda, a legalidade e razoabilidade do exercício do direito de 

execução do crédito. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP; AI 

2065372-66.2017.8.26.0000; Ac. 10459597; São Paulo; Vigésima Câmara 

de Direito Privado; Rel. Des. Correia Lima; Julg. 22/05/2017; DJESP 

31/05/2017; Pág. 2041); “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL – Pedido de bloqueio de cartões de crédito, apreensão de 

passaporte e suspensão da CNH dos executados – Atitudes excessivas e 

desproporcionais, a ofender o disposto no art. 8º do Código de Processo 

Civil – Medidas incapazes de satisfazer o crédito da agravante e que 

perfazem mero constrangimento ao devedor, não alterando a situação de 

inexistência de bens – Indeferimento mantido – Recurso desprovido”. 

(TJ-SP 20069973820188260000 SP 2006997-38.2018.8.26.0000, Relator: 

Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 01/03/2018, 15ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 01/03/2018). A parte exequente pugnou 

ainda, pelo bloqueio de cartões que estivessem em nome da parte 

executada, contudo, tal pleito, também é inconcebível, uma vez que tal 

medida não garante a satisfação da obrigação e configura abuso de 

direito, a propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PARA ADOÇÃO DE 

"MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO, CONSISTENTES NA APREENSÃO DO 

PASSAPORTE E DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH -, BEM 

COMO NO BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA AGRAVADA. 

MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE IR E VIR E DE DIREITOS 

INCOMPATÍVEIS COM A PRETENDIDA COBRANÇA DE CRÉDITO. MODOS 

DE COERÇÃO NÃO PREVISTOS NA LEI PARA A REALIZAÇÃO DE 

CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA 

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL COMO LIMITADOR. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 139, INC. IV, DO CPC/15 AO CASO CONCRETO. AS ‘MEDIDAS 

INDUTIVAS, COERCITIVAS, MANDAMENTAIS OU SUB-ROGATÓRIAS’ DE 

QUE TRATA O DISPOSITIVO CITADO TEM POR FINALIDADE ‘ASSEGURAR 

O CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS’, O QUE NÃO SE CONFUNDE COM 

A COBRANÇA DE DÍVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 

70074440421, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 23/08/2017) 

Destarte, por se revelar medida excepcional, indefiro os pedidos, eis que 

não restou efetivamente demonstrado que a parte exequente esgotou 

todos os meios ao seu alcance para localizar os bens da parte executada 

ou de que esteja esbanjando via cartão de crédito ou ainda ostentando 

veículos. Tudo em detrimento da dívida cobrada. Cumprida as 

determinações supra, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender devido, em 05 dias. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de fevereiro de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013759-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE PARIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE TERRENOS E MORADORES DO 

LOTEAMENTO AQUARELA BRASIL RESIDENCIAL (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DAS PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD 

ID 28799101 E 30565313.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002481-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DA SILVA OAB - TO4298 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON DINIS RIGO (REQUERIDO)

 

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, 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002814-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALLYWSON RODRIGUES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUSA SANTOS OAB - PA21964 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DOMINGOS DA FONSECA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002814-42.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

KALLYWSON RODRIGUES VIEIRA REQUERIDO: WAGNER DOMINGOS DA 

FONSECA NETO Vistos em correição. Intime-se a parte autora para 

efetuar preparo das custas processuais e taxas judiciárias, no prazo de 

15 dias. Se preparadas, conclusos. Se não preparadas, determino a 

devolução da presente missiva, com as devidas anotações e baixas de 

estilo, consignando nosso cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

19 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 183410 Nr: 4430-16.2013.811.0015

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ZEFERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP2 - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

PAULO ADRIANO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Terceiro em apenso.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184565 Nr: 5649-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADROALDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ZEFERINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 Vistos em correição.

Ante a manifestação do embargado de p. 174/175, requerendo o 

cancelamento da audiência de instrução, e ante o fato de que foi ele quem 

postulou pela produção de prova oral, sendo que, conforme consta na 

certidão de p. 169, decorreu o prazo para que o embargante se 

pronunciasse a esse respeito, cancelo a solenidade ora aprazada para o 

dia 01/04/2020.

Sem outras provas, remeto o feito à julgamento antecipado.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 193117 Nr: 14860-27.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM RIGHI, GENI RIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO NIEDERLE, JOSÉ NIEDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Vistos em correição.

Em virtude dos efeitos da Portaria conjunta n° 247, de 16 de março de 

2020, da Presidência e da Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada.

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 207760 Nr: 9243-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->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: VALDEIR ALVES BARBOSA, RANGEL CAMARGO 

GOMES, RODRIGO DOERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DORNER, RANGEL CAMARGO 

GOMES, VALDEIR ALVES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE KOVALSKI - OAB:OAB/MT 

18.493/0, DONIZETE RÚPOLO - OAB:OAB/MT 16.028, LUCIANE GOMES 

DE MEDEIROS - OAB:17.341-MT, Marcio Silva da Costa - 

OAB:24.176-MT, Vanessa Fernandes Marangoni - OAB:16574-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE RÚPOLO - 

OAB:OAB/MT 16.028

 Vistos em correição.

Em virtude dos efeitos da Portaria conjunta n° 247, de 16 de março de 

2020, da Presidência e da Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada.

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade.

Intimem-se.

Cumpra-se

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 53 de 298



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 218516 Nr: 17319-65.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELE CERON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MASTELLA NETO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, GREISSY CRISTINE THOMAZI FABER - 

OAB:18.485/MT, LETICIA MARIA BAO MASTELLA - OAB:18137-MT, 

WESLLEY BORMANN - OAB:12310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETICIA MARIA BAO 

MASTELLA - OAB:18137-MT, ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13154/MT

 Vistos em correição.

Em virtude dos efeitos da Portaria conjunta n° 247, de 16 de março de 

2020, da Presidência e da Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada.

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160891 Nr: 8350-66.2011.811.0015

 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: MINEIROS CONFECÇÕES LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR MONTE MOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - 

OAB:MT 24066/O

 Vistos em correição.

Em virtude dos efeitos da Portaria conjunta n° 247, de 16 de março de 

2020, da Presidência e da Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada.

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade.

Intimem-se.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 161522 Nr: 9108-45.2011.811.0015

 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: JAIR MONTE MOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINEIROS CONFECÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - 

OAB:MT 24066/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO 

PREVIDELLI - OAB:6.071-A, RODRIGO SALDELA BÍSCARO - 

OAB:11276/MT, SORAIDE CASTRO - OAB:MT / 7.106

 Vistos em correição.

Aguarde-se a realização da audiência a ser designada nos autos cód. 

160891.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 211793 Nr: 12387-34.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIANEI LONGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO FURLAN, HU-TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO LTDA., GENERALI BRASIL SEGUROS S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS LOMIR JANES DE 

SOUZA - OAB:PR/15.365, EDUARDO CHALFIN - OAB:OAB/MT20.332-A, 

ILAN GOLDBERG - OAB:100.643 OAB/RJ

 Vistos em correição.

Em virtude dos efeitos da Portaria Conjunta n° 247, de 16 de março de 

2020, da Presidência e da Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a videoconferência retro 

aprazada.

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade.

Expeça-se competente ofício.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 184711 Nr: 5797-75.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ZEFERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GP2 - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

PAULO ADRIANO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CARVALHO DOS REIS - 

OAB:14770.MT, RENATO DE CARVALHO DOS REIS - OAB:1477 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos em correição.

Aguarde-se o julgamento dos Embargos de Terceiro em apenso.

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236487 Nr: 9746-39.2015.811.0015

 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: ALBERTO PAULO KUNZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS, FIDC -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3099, DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAUE TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357.590/SP, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245 A, PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

DIAS - OAB:OAB/SP 330.833, PETERSON DOS SANTOS - OAB:OAB/SP 

336.353, THAMI DOS SANTOS REQUENA - OAB:363.873/SP

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, ficam as 

partes devidamente INTIMADAS, por seus advogados, para que efetuem, 

no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ (557,81 - PRO-RATA) , em razão da condenação na 

sentença de folhas (114/115) . Este valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ (413,40) para recolhimento de guia de custas e R$ (144,41) 

para fins da guia de taxas. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br,link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE- PRIMEIRA INSTANCIA”, 

clicar no item 11 ( Custas e Taxas Finais ou Remanescente), preencher os 

campos com o numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no 

item custas incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. 

O sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo geral do Fórum da Comarca 

aos cuidados da CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 217066 Nr: 16358-27.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL GEUDA ULYSSES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATATAU COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 (...). É o relato.Julgo. 1. Da decadência.(...). Pontos controvertidos e 

provasSem outras preliminares ou mais defeitos pendentes, declaro o feito 

saneado. Como pontos controvertidos fixo: a) quais foram os defeitos 

apresentados no veículo; b) em que data ocorreram; c) datas das 

reclamações; d) as respostas ou soluções dadas pela requerida; e) em 

que datas se deram; f) dano material; g) e dano moral. Mister que seja 

encaminhada diretamente a instrução do feito, por medida de economia e 

celeridade processual, a teor do que autorizam as normas do art. 357, 

inciso V, do CPC; e por respeito à razoável duração do processo, na 

forma do art. 5.°, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Ademais, de 

acordo com os arts. 139, inciso V, e 359, ambos do citado digesto 

adjetivo, cabe a conciliação das partes a qualquer tempo. Por certo será 

intentada no início da audiência de instrução e julgamento.Defiro o 

depoimento pessoal das partes e a produção de prova testemunhal, cujo 

rol deverá vir aos autos em até 15 dias, a contar da publicação desta 

decisão, nos termos do art. 357, § 4. °, do CPC.Calha frisar que cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas 

do dia, hora e local da audiência, mediante carta com AR, juntando-se aos 

autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade os comprovantes desta 

intimação, facultado apresentá-las no ato independentemente de 

intimação, com os ônus por seu não comparecimento. Mas deve 

apresentar o rol em juízo no prazo sobredito. Forte no art. 455, §§ 1.º a 

3.º, do CPC. De ressalvar a possibilidade subsidiária de intimação judicial 

somente nas hipóteses do § 4.º do aludido dispositivo de Lei. (...). Assim, 

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de julho de 

2020, às 13:30 horas. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 20 de março de 

2020.Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009277-68.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTH ARAUJO CARDOSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VALDIR CARRARO OAB - MT23958/O (ADVOGADO(A))

DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR OAB - DF0032596A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERINO MATTIAS DE MOURA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 

1009277-68.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 26.591,00 ESPÉCIE: 

[Cheque]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: DINARTH ARAUJO CARDOSO Endereço: RUA DAS CAMÉLIAS, 

1025, - ATÉ 519/520, JARDIM MARINGÁ, SINOP - MT - CEP: 78556-234 

POLO PASSIVO: Nome: GENERINO MATTIAS DE MOURA Endereço: 

Inexistente, Inexistente, Inexistente, SINOP - MT - CEP: 78550-000 

FINALIDADE: CITAÇÃO do EXECUTADO acima qualificada, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

pagar o débito referente ao valor de R$ 30.093,44 ( trinta mil e noventa e 

três reais e quarenta e quatro centavos), com atualização monetária e 

juros, ou no prazo de 15 ( quinze ) dias ofereça embargos ou requeira o 

pagamento do débito em até seis parcelas mensais, com depósito de trinta 

por cento ( 30%) do valor do débito, custas processuais e honorários 

advocatícios. 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 bastem necessários forem para satisfação da dívida. 

RESUMO DA INICIAL:Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – 

CHEQUE em que o Exequente é credor do Executado na quantia de R$ 

22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), correspondente a 03 (três) 

cheques que, corrigidos monetariamente pelo índice INPC, acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, além dos honorários advocatícios de 10%, 

totalizam a quantia de R$ 26.591,00 (vinte e seis mil quinhentos e noventa 

e um reais). Em que pese os esforços do Exequente na busca de um 

acordo com o Executado para o pagamento do débito, restaram 

infrutíferas todas as tentativas, amargando prejuízos causados pela 

inadimplência, restando a propositura da presente ação como forma de 

receber o valor . DECISÃO: Vistos em correição.Pedido de Id. 25518975, 

pugnando pela citação por edital da parte executada, nos termos da 

decisão de Id. 15539553, uma vez que as diversas tentativas de citação 

em endereços declinados pela parte exequente e em buscas feitas nos 

sistemas conveniados ao E. TJMT restaram infrutíferas.Logo, ante a sua 

não localização, defiro o pedido sobredito, a reconhecer que ela está em 

lugar incerto e não sabido.Assim, determino a citação da parte executada 

por edital, com prazo de 30 dias, a teor dos arts. 246, inciso IV, 256, inciso 

I, e 257, todos do Código de Processo Civil.Se devidamente citada, 

quedar-se inerte, nomeio-lhe desde logo como curadora especial a douta 

representante da Defensoria Pública desta Comarca, que atua nesta Vara, 

nos termos do art. 72, inciso II, do Código de Processo Civil, para defender 

os interesses da parte executada, devendo ser cientificada pessoalmente 

do encargo e de todos os atos do processo em que deva 

atuar.Intimem-se.Cumpra-se.Sinop - MT, 10 de fevereiro de 2020.Walter 

Tomaz da Costa - Juiz de Direito. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, EDIVALDO UBALDO MARTINS DA SILVA, digitei. SINOP, 20 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.

Citação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1002730-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELLY PAULINE VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO WALTER TOMAZ DA COSTA PROCESSO n. 

1002730-41.2020.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.045,00 ESPÉCIE: 
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[Retificação de Nome]->RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (1682) POLO ATIVO: Nome: 

GRACIELLY PAULINE VIEIRA Endereço: RUA DOS MARFINS, 1181, 

Inexistente, IMPERIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-000 POLO PASSIVO: 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS , dos 

termos da ação , consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem respostas, caso 

queiram, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

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

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de retificação de registro civil 

proposta pelas infantes, representadas por sua genitora a fim de proceder 

a inclusão de seu sobrenome. DECISÃO: "Vistos em correição. À míngua 

de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por 

ora, a impedir a gratuidade de Justiça, a defiro. Nada impede, contudo, 

pelo contrário, recomenda que eventuais interessados, se tiverem dados 

convincentes, contestem a benesse ora alcançada pela parte interessada. 

Citem-se eventuais interessados, por edital, para, querendo, responderem 

os termos da inicial, no prazo de 15 dias (art. 721 do CPC). Edital com 

prazo de 30 dias. Diga o Ministério Público, em 05 dias, a teor do art. 110, 

caput, da Lei n.º 6.015/1973. Intimem-se." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE 

SOUZA, digitei. SINOP, 20 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: 1013283-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA ALAIDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013283-84.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIA ALAIDE 

DE OLIVEIRA 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 27/04/2020. 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, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013317-59.2019.8.11.0015

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 BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013317-59.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DIVA 

MENDES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 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 27/04/2020. 

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, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014353-39.2019.8.11.0015

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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014353-39.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. Em 

virtude dos efeitos da Portaria conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, 

da Presidência e da Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013301-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FUKS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013301-08.2019.8.11.0015. AUTOR(A): NELSON FUKS 

REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. Em virtude dos efeitos da 

Portaria conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, da Presidência e da 

Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que dispõe 

sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 

(Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos prazos 

processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento oportuno, 

após definidos os rumos do problema estabelecido, reorganizada a pauta, 

será designada nova data para realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014134-26.2019.8.11.0015

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014134-26.2019.8.11.0015. AUTOR(A): TEREZINHA 

BELEM DE FIGUEIREDO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos em correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das 

audiências e a prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência 

retro aprazada. Em momento oportuno, após definidos os rumos do 

problema estabelecido, reorganizada a pauta, será designada nova data 

para realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013347-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013347-94.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DO 

ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA 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 27/04/2020. 

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, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013343-57.2019.8.11.0015

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 BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013343-57.2019.8.11.0015. AUTOR(A): EVA 

OLEGARIO PEREIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. Em 

virtude dos efeitos da Portaria conjunta n° 247, de 16 de março de 2020, 

da Presidência e da Corregedoria Geral do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014446-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS 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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014446-02.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIA DE 

SOUZA MATOS DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos em correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das 

audiências e a prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência 

retro aprazada. Em momento oportuno, após definidos os rumos do 

problema estabelecido, reorganizada a pauta, será designada nova data 

para realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014449-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS 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 CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014449-54.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIA DE 

SOUZA MATOS DA SILVA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos em 

correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014350-84.2019.8.11.0015

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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014350-84.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. Em 

virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos 

prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento 

oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014453-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014453-91.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIA DE 

SOUZA MATOS DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. 

Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos 

prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento 

oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014223-49.2019.8.11.0015

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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014223-49.2019.8.11.0015. AUTOR(A): VANILDA 

MACANEIRO REU: BANCO PAN Vistos em correição. Em virtude dos 

efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos prazos 

processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento oportuno, 

após definidos os rumos do problema estabelecido, reorganizada a pauta, 

será designada nova data para realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013346-12.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013346-12.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA DO 

ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA 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 27/04/2020. 

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, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014595-95.2019.8.11.0015

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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014595-95.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JAIR DAVID DO 

AMARAL REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em 

correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 58 de 298



solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014508-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014508-42.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA NIRCIA 

OLIVEIRA CARDOSO REU: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. 

Vistos em correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das 

audiências e a prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência 

retro aprazada. Em momento oportuno, após definidos os rumos do 

problema estabelecido, reorganizada a pauta, será designada nova data 

para realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014558-68.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014558-68.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MURILO LUIZ 

DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos em 

correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014452-09.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014452-09.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIA DE 

SOUZA MATOS DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. 

Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos 

prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento 

oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014521-41.2019.8.11.0015

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 PAN (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014521-41.2019.8.11.0015. AUTOR(A): GENIVALDO 

NICODEMOS DA SILVA REU: BANCO PAN Vistos em correição. Em virtude 

dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos prazos 

processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento oportuno, 

após definidos os rumos do problema estabelecido, reorganizada a pauta, 

será designada nova data para realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014131-71.2019.8.11.0015

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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014131-71.2019.8.11.0015. AUTOR(A): TEREZINHA 

BELEM DE FIGUEIREDO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos em correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das 

audiências e a prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência 

retro aprazada. Em momento oportuno, após definidos os rumos do 

problema estabelecido, reorganizada a pauta, será designada nova data 

para realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão 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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

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 
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correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014489-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (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: 1014489-36.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA NIRCIA 

OLIVEIRA CARDOSO REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos em correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das 

audiências e a prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência 

retro aprazada. Em momento oportuno, após definidos os rumos do 

problema estabelecido, reorganizada a pauta, será designada nova data 

para realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014459-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA (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: 1014459-98.2019.8.11.0015. AUTOR(A): LUZIA DE 

SOUZA MATOS DA SILVA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos em correição. 

Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos 

prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento 

oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014481-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (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: 1014481-59.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA NIRCIA 

OLIVEIRA CARDOSO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

em correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março 

de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014637-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI WOLF SIMSEN (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: 1014637-47.2019.8.11.0015. AUTOR(A): NELCI WOLF 

SIMSEN REU: BANCO PAN Vistos em correição. Em virtude dos efeitos da 

Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho Nacional de 

Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário, como a 

suspensão das audiências e a prorrogação dos prazos processuais, 

cancelo a audiência retro aprazada. Em momento oportuno, após definidos 

os rumos do problema estabelecido, reorganizada a pauta, será designada 

nova data para realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - 

MT, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014773-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. 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: 1014773-44.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCA 

MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos em 

correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014514-49.2019.8.11.0015

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014514-49.2019.8.11.0015. AUTOR(A): GENIVALDO 

NICODEMOS DA SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos 

em correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março 

de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014540-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA RODRIGUES (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014540-47.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JOANA 

RODRIGUES REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos em 

correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014634-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI WOLF SIMSEN (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: 1014634-92.2019.8.11.0015. AUTOR(A): NELCI WOLF 

SIMSEN REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos em correição. Em virtude 

dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos prazos 

processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento oportuno, 

após definidos os rumos do problema estabelecido, reorganizada a pauta, 

será designada nova data para realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014882-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA (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: 1014882-58.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JOANETE 

MARIA PAZ DA MATA REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos em correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de 

março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das 

audiências e a prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência 

retro aprazada. Em momento oportuno, após definidos os rumos do 

problema estabelecido, reorganizada a pauta, será designada nova data 

para realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014774-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MACHADO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. 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: 1014774-29.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCA 

MACHADO DO NASCIMENTO REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos em 

correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014796-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ANGELO DOS SANTOS CAETANO (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: 1014796-87.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARGARIDA 

ANGELO DOS SANTOS CAETANO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos em correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 

19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das 

audiências e a prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência 

retro aprazada. Em momento oportuno, após definidos os rumos do 

problema estabelecido, reorganizada a pauta, será designada nova data 

para realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1014652-16.2019.8.11.0015

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 VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014652-16.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FATIMA 

BOREAN REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos em correição. Em virtude 

dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos prazos 

processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento oportuno, 

após definidos os rumos do problema estabelecido, reorganizada a pauta, 

será designada nova data para realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014501-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (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))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014501-50.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA NIRCIA 

OLIVEIRA CARDOSO REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos em correição. Em 

virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos 

prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento 

oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014718-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGISA PIRES SALVADOR (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))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014718-93.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ADALGISA 

PIRES SALVADOR REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em 

correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014861-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1014861-82.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SEBASTIAO 

VIEIRA DO PRADO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em 

correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014790-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE ALMEIDA (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: 1014790-80.2019.8.11.0015. AUTOR(A): TEREZINHA 

MARIA DE ALMEIDA REU: BANCO PAN Vistos em correição. Em virtude 

dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos prazos 

processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento oportuno, 

após definidos os rumos do problema estabelecido, reorganizada a pauta, 

será designada nova data para realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014749-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014749-16.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JOAO JOSE 

CARDOSO REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos em correição. Em virtude dos 

efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos prazos 

processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento oportuno, 

após definidos os rumos do problema estabelecido, reorganizada a pauta, 

será designada nova data para realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014802-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BELA DE ARAUJO (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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1014802-94.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIA BELA 

DE ARAUJO REU: BANCO BMG S.A Vistos em correição. Em virtude dos 

efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos prazos 

processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento oportuno, 

após definidos os rumos do problema estabelecido, reorganizada a pauta, 

será designada nova data para realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014883-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANETE MARIA PAZ DA MATA (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: 1014883-43.2019.8.11.0015. AUTOR(A): JOANETE 

MARIA PAZ DA MATA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos em correição. Em 

virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos 

prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento 

oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015339-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES 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: 1015339-90.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CHIRLEI 

MENDES DA SILVA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Vistos em correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 

19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das 

audiências e a prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência 

retro aprazada. Em momento oportuno, após definidos os rumos do 

problema estabelecido, reorganizada a pauta, será designada nova data 

para realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014932-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA BONI (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: 1014932-84.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ELENA BONI 

REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Vistos em 

correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015112-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONIZIA 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015112-03.2019.8.11.0015. AUTOR(A): DIONIZIA DA 

SILVA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em correição. 

Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos 

prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento 

oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014936-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENA BONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 1014936-24.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ELENA BONI 

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em correição. Em 

virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos 

prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento 

oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015493-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (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: 1015493-11.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SEBASTIAO 

BARBOSA DOS SANTOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em 

correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 

2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a 

prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. 

Em momento oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015337-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES 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: 1015337-23.2019.8.11.0015. AUTOR(A): CHIRLEI 

MENDES DA SILVA REU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SA Vistos em correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 

19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das 

audiências e a prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência 

retro aprazada. Em momento oportuno, após definidos os rumos do 

problema estabelecido, reorganizada a pauta, será designada nova data 

para realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011004-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DIAS RAMOS (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: 1011004-28.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ALICE DIAS 

RAMOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. Em virtude 

dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção 

ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder 

Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos prazos 

processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento oportuno, 

após definidos os rumos do problema estabelecido, reorganizada a pauta, 

será designada nova data para realização da solenidade. Intimem-se. 

Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015281-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO VENTURA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1015281-87.2019.8.11.0015. AUTOR(A): FAUSTINO 

VENTURA DOS SANTOS REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos em correição. 

Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos 

prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento 

oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011550-83.2019.8.11.0015

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)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011550-83.2019.8.11.0015. AUTOR(A): DOMINGOS 

CONCEICAO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos em correição. Em 

virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 19 de março de 2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário, como a suspensão das audiências e a prorrogação dos 

prazos processuais, cancelo a audiência retro aprazada. Em momento 

oportuno, após definidos os rumos do problema estabelecido, 

reorganizada a pauta, será designada nova data para realização da 

solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de março de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002481-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES DA SILVA OAB - TO4298 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDERSON DINIS RIGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002481-90.2020.8.11.0015. REQUERENTE: FAZENDAO 

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

REQUERIDO: ANDERSON DINIS RIGO Vistos em correição. Cumpra-se a 

deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado. Após, à origem, com 

as anotações e baixas devidas, consignando nossos cumprimentos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de março de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015487-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1015487-04.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SEBASTIAO 

BARBOSA DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. Vistos em correição. Em virtude dos efeitos da Resolução n° 313, de 

19 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre 

medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo 

Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário, como a suspensão das 

audiências e a prorrogação dos prazos processuais, cancelo a audiência 

retro aprazada. Em momento oportuno, após definidos os rumos do 

problema estabelecido, reorganizada a pauta, será designada nova data 

para realização da solenidade. Intimem-se. Cumpra-se Sinop - MT, 19 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003207-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR RUIZ SALDANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003207-64.2020.8.11.0015. AUTOR: VALDEMAR RUIZ 

SALDANHA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos em correição. De 

ver que o presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo, visto 

que se trata de matéria que é de competência da Vara Especializada da 

Fazenda Pública desta Comarca. Assim, não sendo este o juízo 

competente, pois a matéria trazida à baila está afeta à referida vara 

especializada, o declínio da competência para presidir e julgar a causa é 

uma imposição legal. Isto posto, DECLINO a competência em prol da Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, a determinar seja o feito 

para lá redistribuído sem demora, com a remessa devida, feitas as 

anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 19 de 

março de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 343421 Nr: 18176-72.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE LÚCIA COTTICA CHAPLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE JESUS 

SILVA - OAB:OAB/SP 283.304, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - 

OAB:357.590/SP, FERNANDO JORGE BARROS EHRENSPERGER - 

OAB:OAB/SP 306.014, HICHAM SAID ABBAS - OAB:297240

 Vistos etc.

1. Considerando que não há nos autos reconhecimento de eventual direito 

a recebimento de quaisquer valores à parte autora (embargante), indefiro 

o pedido de fl. 92.

2. Atentem-se os procuradores das partes acerca da responsabilidade 

pelo ônus sucumbencial imposto na sentença proferida às fls. 79/82.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002473-16.2020.8.11.0015

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:

ROSENEIDE RANGEL SANTA CATARINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002473-16.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 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. 1.1. A inicial veio instruída com 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 

30008418), comprovando que o bem descrito na inicial foi dado em 

alienação fiduciária em favor da parte requerente. 2.2. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada no edital publicado em ID 30008416, haja vista que a 

correspondência para notificação extrajudicial no endereço fornecido pela 

parte requerida foi devolvida sem recebimento pelo motivo “endereço 

insuficiente” (ID n. 300008413). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – 

CONSTITUIÇÃO DA MORA - CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – 

DEVOLUÇÃO COM SINALIZAÇÃO "NÂO EXISTE O NÚMERO INDICADO” – 

PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO PELA INSTITUIÇÃO VIA EDITAL – 

VALIDADE - PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – 

PURGAÇÃO DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – 

CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO IMPROVIDO É válido, para efeito de 

constituição em mora, o protesto do título por edital, quando a tentativa de 

entrega da notificação extrajudicial, enviada para o endereço do devedor 

constante do contrato, restar infrutífera por constar a inexistência do 

número indicado. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 

10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, 

nos termos do art. 3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo 

(REsp nº 1.418.593/MS). Configurado o inadimplemento do devedor 

fiduciante e a ausência de abusividade contratual no período de 

normalidade, autoriza-se a consolidação da posse do bem alienado em 

favor do credor fiduciário e consequente rescisão contratual. (Ap 

110745/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016)” 

(TJ-MT - APL: 00046744920118110003 110745/2016, Relator: DESA. 
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NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/11/2016, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2016) 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 parcialmente os 

pedidos liminares e, em consequência, determino a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. 4.1. Todavia, indefiro o pedido de expedição de 

ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida a retirada de quaisquer 

ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que a natureza de 

obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 4.2. Igualmente, 

indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual 

para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, 

ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se 

assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 4.3. 

Por conseguinte, indefiro o pedido de expedição de ofício ao BACENJUD 

para realização de pesquisa de ativos em nome da ré, uma vez que não 

guarda qualquer pertinência com o Decreto-Lei nº 911/69. 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 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), voltem-me conclusos para decisão. 8. 

Contestado ou não o pedido, voltem-me conclusos para decisão. 9. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 18 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003005-87.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003005-87.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 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. 1.1. A inicial veio instruída com 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 

30332060 – pág. 06/07), comprovando que o bem descrito na inicial foi 

dado em alienação fiduciária em favor da parte requerente. 3. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial em ID 30332062. 4. 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. 5. Assim, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, concedo parcialmente os 

pedidos liminares e, em consequência, determino a busca e apreensão do 

veículo descrito na inicial. 5.1. Todavia, indefiro o pedido de expedição de 

ofício para o DETRAN/MT, a fim de seja promovida a retirada de quaisquer 

ônus vinculados ao veículo almejado, uma vez que a natureza de 

obrigação decorrente sobre bens móveis é “propter rem”. 5.2. Igualmente, 

indefiro o pedido para expedição de ordem à Fazenda Pública Estadual 

para abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em pauta, 

ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, se 

assim ocorrer, diante da inexistência de previsão legal nesse sentido. 5.3. 

Por conseguinte, indefiro, por ora, o pedido de bloqueio judicial do veículo, 

por entender que tal medida se mostra prematura nesse momento 

processual. 6. 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. 6.1. 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). 6.2. 

Consigno que os atos processuais poderão realizar-se nos termos do 

disposto no artigo 212, § 2º, do CPC. 7. 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. 7.1. 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. 

8. Havendo pagamento da integralidade da dívida (Recurso Especial 

Repetitivo nº 1.418.593/MS), voltem-me conclusos para decisão. 9. 

Contestado ou não o pedido, voltem-me conclusos para decisão. 10. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 18 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007698-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON SOARES MUNDIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007698-22.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por Banco Itaú – 

Unibanco S/A em face de Welliton Soares Mundim, alegando, em síntese, 

as partes celebraram Contrato de Financiamento com Garantia de 

Alienação Fiduciária n. 30428-121540892 no valor total de R$ 11.618,64 

(onze mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) com 

pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, tendo como 

objeto o seguinte: Marca/Modelo: Volkswagen, Gol 1.0, 2010/2010, cor 

branca, placa NCE0623, RENAVAM: 203440471, CHASSI: 

9BWAA05U3AT246379. Porém, a parte ré não cumpriu com as obrigações 

pactuadas, tornando-se inadimplente a partir da prestação com 

vencimento em 12.09.2016, sendo constituída em mora, sendo que o valor 

para purgação da mora perfaz o montante de R$ 14.561,17 (quatorze mil 

quinhentos e sessenta e um reais e dezessete centavos). Requer, 

liminarmente, a busca e apreensão do bem. Ao final, pugna pela 

consolidação da posse. A inicial veio instruída com documentos (ID. 

8286599/8286680 e 8286789/8774001). A busca e apreensão foi deferida 

liminarmente, condicionada a juntada da cópia digitalizada da cédula de 

crédito bancário (ID. 10361295). A parte autora efetuou a juntada da cópia 

digitalizada da Cédula de Crédito Bancário (ID. 11671365/11671376). Após 

diligências negativas (ID. 11953576, 18007518 e 20642575), a liminar foi 

cumprida, consoante ID. 22622419/22622421, sendo o veículo apreendido 

e depositado em mãos do depositário indicado pela parte autora e a parte 

ré devidamente citada. Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo 

sem purgação da mora ou oferecimento de contestação (ID. 29440091). É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o 
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feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, 

do Novo Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria 

unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras 

provas além das constantes nos autos. Considerando que houve o 

decurso do prazo legal sem purgação da mora ou oferecimento de 

contestação pela parte ré (ID. 29440091), decreto-lhe a revelia. Não 

havendo questões processuais pendentes, passo ao mérito. Verifica-se 

que o pedido inicial foi devidamente instruído com os documentos 

necessários para demonstrar a existência do negócio jurídico entre as 

partes, materializado pela cédula de crédito bancário constante no ID. 

11671376, em que parte ré se obrigou ao pagamento de valores à parte 

autora em prestações mensais e sucessivas. Consta do referido contrato 

que, em garantia do débito, a parte ré alienou fiduciariamente em favor da 

parte autora o veículo descrito na inicial (ID. 11671376). Observa-se, 

ainda, que a parte autora comprovou a mora da parte ré, consubstanciada 

no edital de protesto da Cédula de Crédito Bancário por Indicação – CCBI 

nº 30428-121540892 (ID. 8286657), haja vista que a tentativa de 

notificação extrajudicial no endereço fornecido no contrato pela parte 

autora restou infrutífera (ID. 8286680). Portanto, caracterizado o 

inadimplemento contratual, resta permitida a apreensão do bem, conforme 

dispõe o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação fiduciária em 

garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da 

coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem, 

tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário com 

todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem, de acordo com 

a lei civil e penal. No que diz respeito à purgação da mora, impende 

ressaltar que no julgamento do REsp. 1418593/MS, o Superior Tribunal de 

Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula 

que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato com alienação fiduciária em garantia, como na 

hipótese, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial, 

consistente no valor das parcelas vencidas e vincendas. A propósito: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DO 

ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS – EMISSÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA RETIRADA DOS 

DÉBITOS DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A despeito da questão posta, temos 

que, no julgamento do REsp. 1418593/MS, submetido ao rito do art. 543-C, 

do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior 

Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da 

cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de 

purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo 

credor na peça exordial. (TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10014193120188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 13/06/2018, p. 

18/06/2018). AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E 

APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE 

QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU RECURSAL - 

MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – 

LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA 

DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a cláusula 

contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial. (TJMT - 

AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, j. 18.02.2015, p. 23.02.2015). Assim, não comprovada a quitação a 

tempo e modo do contrato, merece acolhimento o pedido da parte autora 

com a consolidação da posse e propriedade do bem em seu nome, cuja 

apreensão liminar torno definitiva. Assinalo, por oportuno, que a 

apreensão do bem dado em garantia fiduciária não importa na quitação do 

contrato, sendo que, somente é possível a restituição de valores ao 

devedor pela parte requerida após a apuração de eventual saldo 

decorrente da alienação do bem, com o correspondente abatimento no 

débito, nos termos do disposto no artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69: “Art. 

2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas”. No mesmo sentido, quanto ao credor 

fiduciário o direito de perquirir eventual saldo devedor do contrato caso o 

montante obtido pela a alienação do bem recuperado não seja suficiente à 

quitação do débito. A propósito é o entendimento dos Tribunais 

Superiores: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO 

VEÍCULO. VIA INADEQUADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO 

PRÓPRIO. RECURSO NÃO PROVIDO 1. O objeto da ação de busca e 

apreensão é restrito ao aspecto possessório, de forma que a respectiva 

sentença não se constitui título executivo apto a amparar eventual 

cumprimento de sentença a respeito de saldo remanescente decorrente 

da alienação do bem e imputação do valor no débito. 2. O art. 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69 ao dispor sobre a prestação de contas da venda do 

bem retomado, em verdade, apenas faculta ao devedor a propositura de 

ação de prestação de contas para comprovação da aplicação do valor 

recebido e aferição de eventual saldo remanescente. 3. Compete ao 

devedor fiduciante, em caso de ausência de prestação de contas pelo 

credor fiduciário ou inconformismo com as contas prestadas depois da 

venda do automóvel dado em garantia, promover na via adequada a sua 

pretensão. 4. Os honorários recursais foram majorados de R$ 600,00 

(seiscentos reais) para R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 

85, § 11, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF – 

0708020-53.2017.8.07.0007, Relator: Roberto Freitas, 1ª Turma Cível, j. 

07/02/2019, p. 19/02/2019). Busca e apreensão. Cédula de crédito 

bancário referente a financiamento de veículo com cláusula de alienação 

fiduciária. Inadimplência comprovada. Pedido de devolução de valores 

pagos. Ausência de nulidades contratuais. Inocorrência de perda 

automática das prestações a favor do credor. Descabe a devolução das 

prestações já pagas pelo devedor fiduciante, pois estas serão 

consideradas na apuração do “quantum” devido e, existindo saldo 

devedor em aberto, este será apurado oportunamente, após a venda do 

bem. Precedentes do E. STJ. Hipótese em que da venda extrajudicial do 

bem e abatimentos contratuais e legais, resultou a existência de saldo 

devedor e não credor por parte do autor reconvindo. Sentença mantida. 

Apelo improvido. (TJSP – Apelação 1001320-70.2018.8.26.0444; Relator 

(a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro 

de Pilar do Sul; Data do Julgamento: 25/04/2019). Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de consolidar nas mãos da parte 

autora o domínio e a posse plena do veículo Marca/Modelo: Volkswagen, 

Gol 1.0, 2010/2010, cor branca, placa NCE0623, RENAVAM: 203440471, 

CHASSI: 9BWAA05U3AT246379, descrito na inicial, confirmando a medida 

liminar, sendo facultada a venda a terceiros, respeitando-se os termos do 

art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 

2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

procedam-se com as anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se 

os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 20 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009377-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA KELI OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009377-86.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 
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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. 21770102). 

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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 20 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009638-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YARA ALVES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Vinicius Alexandre de Melo e Rodrigues OAB - PR30017-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009638-51.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A em face de Yara Alves do Nascimento, 

alegando, em síntese, concedeu ao réu um financiamento no valor de R$ 

29.355,57 (vinte e nove mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta 

e sete centavos), a ser restituído por meio de 36 prestações mensais, no 

valor de R$ 1.083,33 (mil e oitenta e três reais e trinta e três centavos), 

com vencimento final em 30/10/2021, mediante Contrato de Financiamento 

para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 

30/10/2018, tendo como objeto o seguinte bem: veículo Marca FIAT, 

modelo STRADA ADVENTURE CD FLEX, chassi n.º 9BD57837SF7929839, 

2014/2015, cor BRANCA, placa QBD7391, Renavam 01036381398. Porém, 

a parte ré não cumpriu com as obrigações pactuadas, tornando-se 

inadimplente a partir da prestação com vencimento em 12.04.2019, sendo 

constituída em mora, sendo que o valor para purgação da mora já perfaz o 

montante de R$ 34.876,21 (trinta e quatro mil oitocentos e setenta e seis 

reais e vinte e um centavos). Requer, liminarmente, a busca e apreensão 

do bem. Ao final, pugna pela consolidação da posse. A inicial veio 

instruída com documentos (ID. 21942031/22334114). A busca e 

apreensão foi deferida liminarmente (ID. 23080062) e cumprida, consoante 

ID. 23329292, sendo o veículo apreendido e depositado em mãos do 

depositário indicado pela parte autora e a parte ré devidamente citada. A 

parte autora requereu a consolidação da posse (ID. 23891078). 

Posteriormente, a parte ré compareceu nos autos juntou documentos (ID. 

24006457/24006463) e apresentou manifestação, indicando não mais ter 

interesse no veículo e pugnou pela exclusão da negativação de seu nome, 

bem como seja declarado quitado o contrato (ID. 24008563). A parte 

autora pugnou pela liberação do bem para remoção (ID. 24491263). Em ID. 

29800427 foi certificado o decurso do prazo sem purgação da mora ou 

oferecimento de contestação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o feito comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do inciso I, artigo 355, do Novo Código de Processo Civil, uma 

vez que se trata de matéria unicamente de direito, não havendo 

necessidade de produção de outras provas além das constantes nos 

autos. Considerando que houve o decurso do prazo legal sem purgação 

da mora ou oferecimento de contestação pela parte ré (ID. 29800427), 

decreto-lhe a revelia. Não havendo questões processuais pendentes, 

passo ao mérito. Verifica-se que o pedido inicial foi devidamente instruído 

com os documentos necessários para demonstrar a existência do negócio 

jurídico entre as partes, materializado pela cédula de crédito bancário 

constante no ID. 21942035, em que parte ré se obrigou ao pagamento de 

valores à parte autora em prestações mensais e sucessivas. Consta do 

referido contrato que, em garantia do débito, a parte ré alienou 

fiduciariamente em favor da parte autora o veículo descrito na inicial (ID. 

21942035). Observa-se, ainda, que a parte autora comprovou a mora da 

parte ré, conforme se vê da notificação de ID. 21942038, pois o envio da 

notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato, ainda que 

recebida por terceiro, constitui o devedor em mora. Ademais, na petição 

de ID. 24008563, a parte ré não contesta os fatos alegados na inicial, 

limitando-se a requerer a quitação do contrato e exclusão da negativação 

de seu nome, situação que configura reconhecimento do pedido, pois 

implica em confissão da existência da dívida. Portanto, caracterizado o 

inadimplemento contratual, resta permitida a apreensão do bem, conforme 

dispõe o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação fiduciária em 

garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da 

coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem, 

tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário com 

todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem, de acordo com 

a lei civil e penal. No que diz respeito à purgação da mora, impende 

ressaltar que no julgamento do REsp. 1418593/MS, o Superior Tribunal de 

Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula 

que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato com alienação fiduciária em garantia, como na 

hipótese, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial, 

consistente no valor das parcelas vencidas e vincendas. A propósito: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DO 

ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS – EMISSÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA RETIRADA DOS 

DÉBITOS DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A despeito da questão posta, temos 

que, no julgamento do REsp. 1418593/MS, submetido ao rito do art. 543-C, 

do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior 

Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da 

cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de 

purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo 

credor na peça exordial. (TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10014193120188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 13/06/2018, p. 

18/06/2018). AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E 

APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE 

QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU RECURSAL - 

MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – 

LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA 

DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a cláusula 

contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial. (TJMT - 

AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, j. 18.02.2015, p. 23.02.2015). Assim, não comprovada a quitação a 

tempo e modo do contrato, merece acolhimento o pedido da parte autora 

com a consolidação da posse e propriedade do bem em seu nome, cuja 

apreensão liminar torno definitiva. No que toca à manifestação da parte ré 

(ID. 24008563), cumpre assinalar que, a apreensão do bem dado em 

garantia fiduciária não importa na quitação do contrato e, 

consequentemente, exclusão da negativação nos órgãos de proteção ao 

crédito, havendo a necessidade de alienação do bem para abatimento do 

débito, nos termos do disposto no artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69: “Art. 

2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais 

garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor 

poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, 

salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo 

aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas 

decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a 

devida prestação de contas”. A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO ABUSIVOS. 

MORA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO PARCELAS PAGAS. 

DESCABIMENTO. A apreensão do bem dado em garantia fiduciária não 

importa na quitação do contrato, devendo o valor obtido com a alienação 
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ser utilizado no abatimento da dívida. Exegese do disposto no art. 2º do DL 

n.º 911/69. Apuração de eventual saldo após a devida prestação de 

contas, não implicando na restituição do valor das prestações pagas. DA 

SUCUMBÊNCIA. Redimensionada. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS – 

Apelação Cível Nº 70074397787, Décima Terceira Câmara Cível, Rel. 

André Luiz Planella Villarinho, j. 28.09.2017, p. 02.10.2017). No mesmo 

sentido, quanto ao credor fiduciário o direito de perquirir eventual saldo 

devedor do contrato caso o montante obtido pela alienação do bem 

recuperado não seja suficiente à quitação do débito: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 

911/69. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE SALDO 

REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. VIA INADEQUADA. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. RECURSO NÃO 

PROVIDO 1. O objeto da ação de busca e apreensão é restrito ao aspecto 

possessório, de forma que a respectiva sentença não se constitui título 

executivo apto a amparar eventual cumprimento de sentença a respeito de 

saldo remanescente decorrente da alienação do bem e imputação do valor 

no débito. 2. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 ao dispor sobre a 

prestação de contas da venda do bem retomado, em verdade, apenas 

faculta ao devedor a propositura de ação de prestação de contas para 

comprovação da aplicação do valor recebido e aferição de eventual saldo 

remanescente. 3. Compete ao devedor fiduciante, em caso de ausência de 

prestação de contas pelo credor fiduciário ou inconformismo com as 

contas prestadas depois da venda do automóvel dado em garantia, 

promover na via adequada a sua pretensão. 4. Os honorários recursais 

foram majorados de R$ 600,00 (seiscentos reais) para R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. Recurso 

conhecido e desprovido. (TJDF – 0708020-53.2017.8.07.0007, Relator: 

Roberto Freitas, 1ª Turma Cível, j. 07/02/2019, p. 19/02/2019). Busca e 

apreensão. Cédula de crédito bancário referente a financiamento de 

veículo com cláusula de alienação fiduciária. Inadimplência comprovada. 

Pedido de devolução de valores pagos. Ausência de nulidades 

contratuais. Inocorrência de perda automática das prestações a favor do 

credor. Descabe a devolução das prestações já pagas pelo devedor 

fiduciante, pois estas serão consideradas na apuração do “quantum” 

devido e, existindo saldo devedor em aberto, este será apurado 

oportunamente, após a venda do bem. Precedentes do E. STJ. Hipótese 

em que da venda extrajudicial do bem e abatimentos contratuais e legais, 

resultou a existência de saldo devedor e não credor por parte do autor 

reconvindo. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJSP – Apelação 

1001320-70.2018.8.26.0444; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pilar do Sul; Data do Julgamento: 

25/04/2019). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do 

veículo Marca FIAT, modelo STRADA ADVENTURE CD FLEX, chassi n.º 

9BD57837SF7929839, 2014/2015, cor BRANCA, placa QBD7391, 

Renavam 01036381398, descrito na inicial, confirmando a medida liminar, 

sendo facultada a venda a terceiros, respeitando-se os termos do art. 2º 

do Decreto-Lei nº 911/69. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais, 

bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) 

do valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, 

do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, procedam-se com as 

anotações necessárias e, em seguida, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais. Sinop/MT, 20 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009666-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009666-87.2017.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por Banco GMAC 

S/A em face de Francisco Alves da Silva, alegando, em síntese, que 

concedeu a parte ré um financiamento no valor de R$ 29.274,71 (vinte e 

nove mil duzentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) para 

ser restituído por meio de 60 (sessenta) prestações mensais sucessivas, 

no valor de R$ 810,62 (oitocentos e dez reais e sessenta e dois centavos) 

cada, com vencimento inicial em 26/09/2013 e final em 26/08/2018, 

conforme cédula de crédito bancário n. 0723927, celebrado em 

21/08/2013. Afirma que, em garantia, a parte ré transferiu em alienação 

fiduciária, o seguinte bem: veículo Marca/Modelo: Chevrolet, Classic 1.0 

Flex LS, 2013/2014, placa OAQ1789, Chassi: 8AGSU19F0ER119318, cor 

branca. Porém, a parte ré não cumpriu com as obrigações pactuadas, 

tornando-se inadimplente a partir da prestação com vencimento em 

10.07.2016, sendo constituída em mora, sendo que o valor para purgação 

da mora já perfaz o montante de R$ 20.318,17 (vinte mil trezentos e 

dezoito reais e dezessete centavos). Requer, liminarmente, a busca e 

apreensão do bem. Ao final, pugna pela consolidação da posse. A inicial 

veio instruída com documentos (ID. 9430301/9851921). A busca e 

apreensão foi deferida liminarmente (ID. 10840064). Após diligência 

negativa (ID. 11162280), a parte autora informou composição extrajudicial 

e requereu a suspensão do feito (ID. 11276296). Posteriormente, a parte 

autora informou o descumprimento do acordo e requereu o normal 

prosseguimento do feito, pugnando pela busca e apreensão do bem (ID. 

11895303). Determinado o cumprimento da liminar (ID. 16806284), esta foi 

cumprida, consoante ID. 17433186/17433491, sendo o veículo apreendido 

e depositado em mãos do depositário indicado pela parte autora e a parte 

ré devidamente citada. A parte autora requereu o julgamento antecipado 

(ID. 18185899). Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo sem 

purgação da mora ou oferecimento de contestação (ID. 20960988). É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o 

feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, 

do Novo Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria 

unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras 

provas além das constantes nos autos. Considerando que houve o 

decurso do prazo legal sem purgação da mora ou oferecimento de 

contestação pela parte ré (ID. 20960988), decreto-lhe a revelia. Não 

havendo questões processuais pendentes, passo ao mérito. Verifica-se 

que o pedido inicial foi devidamente instruído com os documentos 

necessários para demonstrar a existência do negócio jurídico entre as 

partes, materializado pela cédula de crédito bancário (n. 723927) 

constante no ID. 9430340, em que parte ré se obrigou ao pagamento de 

valores à parte autora em prestações mensais e sucessivas. Consta do 

referido contrato que, em garantia do débito, a parte ré alienou 

fiduciariamente em favor da parte autora o veículo descrito na inicial (ID. 

9430340). Observa-se, ainda, que a parte autora comprovou a mora da 

parte ré, conforme se vê da notificação de ID. 9430373, pois o envio da 

notificação extrajudicial ao endereço declinado no contrato, ainda que 

recebida por terceiro, constitui o devedor em mora. Portanto, 

caracterizado o inadimplemento contratual, resta permitida a apreensão do 

bem, conforme dispõe o Decreto-lei nº 911/69, uma vez que a alienação 

fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse 

indireta da coisa móvel alienada, independente da tradição efetiva do bem, 

tornando-se o alienante ou devedor possuidor direto e depositário com 

todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem, de acordo com 

a lei civil e penal. No que diz respeito à purgação da mora, impende 

ressaltar que no julgamento do REsp. 1418593/MS, o Superior Tribunal de 

Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da cláusula 

que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato com alienação fiduciária em garantia, como na 

hipótese, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar a 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial, 

consistente no valor das parcelas vencidas e vincendas. A propósito: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DO 

ADIMPLEMENTO INTEGRAL DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS – EMISSÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA RETIRADA DOS 

DÉBITOS DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A despeito da questão posta, temos 

que, no julgamento do REsp. 1418593/MS, submetido ao rito do art. 543-C, 

do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior 

Tribunal de Justiça consolidou posicionamento no sentido da legalidade da 
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cláusula que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, como na hipótese, competindo ao devedor, para fins de 

purgação da mora, pagar a integralidade da dívida apresentada pelo 

credor na peça exordial. (TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO: 10014193120188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 13/06/2018, p. 

18/06/2018). AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E 

APREENSÃO – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE 

QUESTIONAMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO EM GRAU RECURSAL - 

MORA DO DEVEDOR – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – 

LEGALIDADE – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA 

DÍVIDA – NECESSIDADE - DECISÃO DO RELATOR MANTIDA – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] É perfeitamente legal a cláusula 

contratual que prevê o vencimento antecipado das parcelas, em caso de 

inadimplemento de contrato de financiamento com alienação fiduciária em 

garantia, competindo ao devedor, para fins de purgação da mora, pagar 

integralidade da dívida apresentada pelo credor na peça exordial. (TJMT - 

AgR 12328/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, j. 18.02.2015, p. 23.02.2015). Assim, não comprovada a quitação a 

tempo e modo do contrato, merece acolhimento o pedido da parte autora 

com a consolidação da posse e propriedade do bem em seu nome, cuja 

apreensão liminar torno definitiva. Assinalo, por oportuno, que a 

apreensão do bem dado em garantia fiduciária não importa na quitação do 

contrato, havendo a possibilidade ou não de eventual restituição de 

valores ao devedor após a apuração de eventual saldo decorrente da 

alienação do bem, com o correspondente abatimento no débito, nos termos 

do disposto no artigo 2º do Decreto Lei nº 911/69: “Art. 2º No caso de 

inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante 

alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a 

coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição 

expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da 

venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e 

entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação 

de contas”. No mesmo sentido, quanto ao credor fiduciário o direito de 

perquirir eventual saldo devedor do contrato caso o montante obtido pela a 

alienação do bem recuperado não seja suficiente à quitação do débito: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI Nº 911/69. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE 

SALDO REMANESCENTE APÓS A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. VIA 

INADEQUADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. 

RECURSO NÃO PROVIDO 1. O objeto da ação de busca e apreensão é 

restrito ao aspecto possessório, de forma que a respectiva sentença não 

se constitui título executivo apto a amparar eventual cumprimento de 

sentença a respeito de saldo remanescente decorrente da alienação do 

bem e imputação do valor no débito. 2. O art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 

ao dispor sobre a prestação de contas da venda do bem retomado, em 

verdade, apenas faculta ao devedor a propositura de ação de prestação 

de contas para comprovação da aplicação do valor recebido e aferição de 

eventual saldo remanescente. 3. Compete ao devedor fiduciante, em caso 

de ausência de prestação de contas pelo credor fiduciário ou 

inconformismo com as contas prestadas depois da venda do automóvel 

dado em garantia, promover na via adequada a sua pretensão. 4. Os 

honorários recursais foram majorados de R$ 600,00 (seiscentos reais) 

para R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 5. 

Recurso conhecido e desprovido. (TJDF – 0708020-53.2017.8.07.0007, 

Relator: Roberto Freitas, 1ª Turma Cível, j. 07/02/2019, p. 19/02/2019). 

Busca e apreensão. Cédula de crédito bancário referente a financiamento 

de veículo com cláusula de alienação fiduciária. Inadimplência 

comprovada. Pedido de devolução de valores pagos. Ausência de 

nulidades contratuais. Inocorrência de perda automática das prestações a 

favor do credor. Descabe a devolução das prestações já pagas pelo 

devedor fiduciante, pois estas serão consideradas na apuração do 

“quantum” devido e, existindo saldo devedor em aberto, este será apurado 

oportunamente, após a venda do bem. Precedentes do E. STJ. Hipótese 

em que da venda extrajudicial do bem e abatimentos contratuais e legais, 

resultou a existência de saldo devedor e não credor por parte do autor 

reconvindo. Sentença mantida. Apelo improvido. (TJSP – Apelação 

1001320-70.2018.8.26.0444; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pilar do Sul; Data do Julgamento: 

25/04/2019). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de consolidar nas mãos da parte autora o domínio e a posse plena do 

veículo Marca/Modelo: Chevrolet, Classic 1.0 Flex LS, 2013/2014, placa 

OAQ1789, Chassi: 8AGSU19F0ER119318, cor branca, descrito na inicial, 

confirmando a liminar, sendo facultada a venda a terceiros, 

respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, o que 

deverá ser certificado, procedam-se com as anotações necessárias e, em 

seguida, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 20 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Expediente

 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. Com fundamento nas Portarias-Conjuntas n. 247 e 249, 

respectivamente, de 16.03.2020 e 18.03.2020, emitidas pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, definindo medidas preventivas ao 

contágio do coronavírus, causador do COVID-19, cancelo a audiência de 

conciliação designada para o dia 30/03/2020 às 14:00 horas.

2. Por conseguinte, aguarde-se os autos na secretária deste juízo para 

posterior deliberação.

3. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 19 de março de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

 Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003133-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR ANTONIO BANDEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003133-10.2020.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais. TF

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003115-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VILMA NEVES DA SILVA TIBURCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003115-86.2020.8.11.0015 Verifico que o 

contrato apresentado se encontra sem assinatura e a notificação de Id. 

30455947 foi enviada para endereço diverso do contrato, retornando com 

a informação: ausente. Dessa forma, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial,apresentando o contrato 

assinado e a notificação válida da parte requerida , nos termos do artigo 

2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69, sob pena de indeferimento da inicial.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003186-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO DE QUADROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003186-88.2020.8.11.0015 Verifica-se que a 

notificação de Id. 30508310 não foi entregue no endereço do devedor, 

retornando com a seguinte informação: não procurado. Ademais, o 

requerente juntou o protesto do título, cuja intimação se deu por edital de 

forma indevida, haja vista que o devedor tem endereço conhecido. Dessa 

forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

providencie notificação válida da parte requerida, a fim de comprovar a 

mora, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69. No mesmo 

prazo, deve proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena 

de indeferimento da inicial. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL – 

DECISÃO MONOCRATICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – 

NOTIFICAÇÃO INEFICAZ – MORA NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 20, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – 

PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A constituição do devedor em 

mora é pressuposto essencial à ação de busca e apreensão, a 

inexistência de sua notificação ou a realização de protesto com 

notificação por edital, sem que sejam esgotados outros meios pessoais de 

ciência ao devedor, não perfectibiliza a mora deste. Nas causas que não 

houver condenação, os honorários serão fixados mediante apreciação 

equitativa do juiz (20, §4º do CPC), atendidas as normas das alíneas a, b e 

c do §3º do artigo 20 do CPC. Prescindível se faz a citação pelo Órgão 

Colegiado, em sede recursal, dos dispositivos utilizados com fins de 

prequestionamento. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a 

decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (AgR 55249/2015, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015). 

“PROCESSUAL CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

PROTESTO DE TÍTULO - INTIMAÇÃO POR EDITAL -PROCEDIMENTO 

PRECIPITADO - CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA PELO CORREIO SEM 

ENTREGA DOMICILIAR - MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO 

ESSENCIAL - DECRETO-LEI N. 911/69 -AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VALIDO E REGULAR DO 

PROCESSO -SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 

"Não houve sequer tentativa de localizar o alienante, já que a carta 

registrada foi devolvida pelo correio em razão de não haver entrega 

domiciliar no endereço do requerido. Não se trata de procura infrutífera, 

mas apenas ausência de procura, e esta não é uma das hipóteses 

elencadas pelo art. 15 da Lei n"9.492/97, que regulamenta os serviços 

relativos ao protesto de títulos e outros documentos de dívida. Destarte, tal 

circunstância não autoriza que se dispense a formalidade legal, cujo fito é 

prevenir que o alienante venha a ser surpreendido com a subtração do 

bem dado em garantia sem, antes, estar inequivocamente cientificado e ter 

a oportunidade de desejando, saldar a dívida garantida e, assim, 

retomar-lhe a propriedade plena. Ausente o pressuposto de constituição e 

desenvolvimento regular do processo, mantém-se o decreto de extinção ". 

(TJ-SP - APL: 990093496640 SP, Relator: Artur Marques, Data de 

Julgamento: 27/01/2010, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/01/2010)” Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006241-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WINTER & SEGATO ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1006241-81.2019.8.11.0015 Defiro a penhora 

do bem objeto da matrícula de Id. 27239739. Lavre-se o termo, devendo 

permanecer o executado Osvaldo Luiz Rubin Pasqualotto como 

depositário. Após, providencie-se a intimação do executado, seu cônjuge 

e credores hipotecários da penhora. Após, promova a avaliação do bem. 

Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014177-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTUIR VASATTA (REU)

GEAN CARLOS GOUVEIA DE AZEVEDO (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1014177-60.2019.8.11.0015 Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a sua representação 

processual, apresentando o instrumento procuratório conferido ao 

advogado que substabeleceu os poderes, Dr. Denis Severino,sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (ID: 26695547). Intime-se. TF

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001835-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G.L.B. INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - 

ME (EXECUTADO)

GILBERTO LUIS BENSO (EXECUTADO)

IRAILDE TEREZINHA MARCATO BENSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LINO JOAO VIEIRA JUNIOR OAB - SC5525 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001835-85.2017.811.0015 INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE 

PARA MANIFESTAR SOBRE PETIÇÕES E DOCUMENTOS JUNTADOS EM 28 

DE AGOSTO E 09 DE OUTUBRO DE 2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005443-91.2017.8.11.0015

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:

NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO (REU)

 

PROCESSO PJE 1005443.91.2017.811.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR para 

especificar as provas que pretende produzir, além das já constantes nos 

autos.
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Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1009802-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON FUGIHARA OAB - MT17860-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1009802-50.2018.811.0015 INTIMAÇÃO das PARTES para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir, além 

das já constantes nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003133-10.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR ANTONIO BANDEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1003133-10.2020.811.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para em trinta dias proceder ao recolhimento da(s) diligência(s) do Oficial 

de Justiça, para cumprimento do mandado.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009692-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA (EXECUTADO)

NATALIA OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1009692-85.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: " Certifico em cumprimento ao r. mandado de 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO que efetuei diligência no endereço do mandado 

(Rua dos Coqueiros, 683, Jardim Botânico, Sinop-MT-) e lá estando NÃO 

FOI POSSÍVEL efetuar a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO dos devedores NATÁLIA 

OLIVEIRA DA SILVA e JOÃO CLÁUDIO ROMERO DE SOUZA do inteiro teor 

do mandado em virtude de não encontrá-los. Aclaro que no local há um 

edifício denominado CONDOMÍNIO COQUEIROS contendo onze 

apartamentos, sem portaria e com o interfone quebrado. Verifiquei ainda 

que no apartamento 101 reside a pessoa de Leticiane M. Socreppa, porém 

nos demais não consegui obter informações, pois não há movimento de 

pessoas no local. Indaguei nos imóveis vizinhos acerca dos devedores 

NATÁLIA OLIVEIRA DA SILVA e JOÃO CLÁUDIO ROMERO DE SOUZA , 

porém os mesmos são desconhecidos. Diante do exposto devolvo o 

mandado em Cartório para que o autor atualize o endereço dos devedores 

nos autos.O referido é verdade e dou fé. Sinop-MT, 17 de Julho de 2019. 

Rose Meyre Moggi - Oficiala de Justiça. Matrícula 5573 -PJ/MT. "

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005670-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - GO17467 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REU)

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1005670-47.2018.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em quinze dias manifestar sobre embargos monitórios.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002371-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA OAB - SP0165046A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA RUIZ DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1002371-62.2018.811.0015 INTIMAÇÃO EXEQUENTE para 

em CINCO dias proceder ao recolhimento da(s) diligência(s) do Oficial de 

Justiça, para cumprimento do mandado nos endereços localizados ((ID 

30564372).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003039-04.2016.8.11.0015

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:

IZAIAS SANTANA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1003039-04.2016.811.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para em CINCO dias proceder ao recolhimento da(s) diligência(s) do Oficial 

de Justiça, para cumprimento do mandado no endereço abaixo:/ R 

PROJETADA I 5 Q 9 35 RES DAURY RIVA SINOP, MT .

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005415-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA NALEVAIKO TSILFIDIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. R. ARAUJO & CIA LTDA - EPP (REU)

SEBASTIANA RODRIGUES DE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN OAB - MT22836/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1005415-89.2018.811.0015 INTIMAÇÃO das PARTES para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretende produzir, além 

das já constantes nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007537-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON APARECIDO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007537-12.2017.811.0015 INTIMAÇÃO das PARTES para 

em cinco dias manifestarem face ao retorno dos autos do TJ/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004869-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE SOUSA VIEIRA (REU)

 

PROCESSO PJE 1004869-34.2018.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em cindo dias manifestar sobre carta precatória devolvida.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1004211-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEIS CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

EMBREMAC RECUPERADORA DE PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1004211-44.2017.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que a PARTE AUTORA manifestasse nos 

presentes autos. Nos termos da legislação vigente, procedo à INTIMAÇÃO 

da PARTE AUTORA para em cindo dias dar andamento ao feito, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009451-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A F PRINA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CURIA PEREIRA OAB - MT21501/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA CAROLINE PELIZON (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1009451-14.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "Certifico que compareci ao endereço constante 

no mandado e deixei de proceder com a PENHORA em virtude do imóvel 

estar vazio e de não ter encontrado bens. Certifico ainda, que devolvo o 

respeitável mandado em carfório, solicitando da parte Autora que indique 

bens a serem penhorados e o atual endereço da executada. O referido é 

verdade e dou fé."

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1011991-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE LUCIA PETRY LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA MAXIMO DE SOUZA LIMA (REU)

JEFERSON HENRIQUE BRAVIN POLA (REU)

 

PROCESSO PJE 1011991-35.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar quanto ao cumprimento integral do acordo.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193146 Nr: 14898-39.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSE DOS SANTOS - DISTRIBUIDORA DE 

PNEUS - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACILITA FACTORING - FOMENTO MERCANTIL 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FREITAS 

FERNANDES - OAB:19171 MS, HELDER GUIMARÃES MARIANO - 

OAB:18941

 INTIMAÇÃO das PARTES para em cinco dias manifestarem, tendo em vista 

que os autos retornaram do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205154 Nr: 7110-37.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVIO MANFIO, JOCELAINE BACON MANFIO, 

ANTÔNIO CAVALCANTI TEIXEIRA, SINVAL BARROSO DA SILVA, EDY 

BONFIM BARROSO, DORIA QUEIROZ TEIXEIRA, ODONE VALENTIM 

POSSARI, SÉRGIO ANTONIO MARCON, FLÁVIO MARCON, ALICE TUON 

MARCON, ENI VALENTIM POSSARI, PAULO MARCON, INES MARCON, 

KATIA ANDREIA FERRAZ MARCON, ALTAIR CAVAGLIERI, OSMAR 

LOPES, JURACI CAMPOS FERRAZ, RENOLFO PAVEI, MARLISA 

TEREZINHA BELOLI PAVEI, CELSO LUIS MINHOLI, RUDI ROBERT NEHLS, 

REJANE LUIZA LODI, ANA LUCIA DALLA NORA NEHLS, MARCELI 

LUCIANA RORIG, MILTON CADORIN, ARVELINA MANENTI CADORIN, 

MARCIA REGINA BOTER FERRAZ, ANA CRISTINA SILVA MINHOLI, HIGINO 

ALEXANDRE PENASSO, CLAUDIA CHIAPPA PENASSO, JORGE SEQUEIRA, 

NELI TEREZINHA DORE BACHINSKI, VOLMAR LODI, ANSELMO ACORDI, 

ANTÔNIO ACORDI, ELOI DOMINGOS BACHINSKI, ALBERTO ANTONIO 

CAPPELLARI, JORGE LUIZ HELLER, MARIA LUCIA SABETZKI HELLER, 

LODI PARTICIPAÇÕES LTDA, TEREZA SERAFIM ACORDI, ROSEMARI 

KOTHRADE, ODILA FREZZA ACORDI, CONCEIÇÃO APARECIDA LIMA 

SEQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em razão da pandemia do COVID-19 – Novo 

Coronavírus e de acordo com a Portaria-conjunta n. 249 de 20/03/2020, do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, procedemos ao cancelamento da 

audiência que estava designada para o dia 16/4/2020, às 16:45 horas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224421 Nr: 2394-30.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONIDES LANDIGRAF DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, ELIANE FUHR - OAB:19109/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE JOSE PARADA 

SIMÃO - OAB:221386/SP, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017

 INTIMAÇÃO das PARTES para em cinco dias manifestarem, tendo em vista 

que os autos retornaram do Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96128 Nr: 3150-83.2008.811.0015

 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: ANTONIO CARLOS BORIN, MARCIA SOFFA BORIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA FINGER 

MASCARELLO - OAB:OAB/MT 9.669-A, EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546/MT, VINICIUS RIBEIRO MOTA - OAB:10.491-B, VINICIUS 

RIBEIRO MOTA - OAB:10.491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 INTIMAÇÃO das PARTES para em cinco dias manifestarem, tendo em vista 

que os autos retornaram do Tribunal de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250142 Nr: 18380-24.2015.811.0015

 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: SERGIO DA SILVA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YARA DA SILVA SANTOS 

BEZERRA - OAB:OAB/MT-18828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747/SP
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 INTIMAÇÃO das PARTES para em cinco dias manifestarem, tendo em vista 

que os autos retornaram do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268884 Nr: 8983-04.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELIA CRISTINA KIRSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da PARTE autora para em cinco dias manifestar, tendo em 

vista que os autos retornaram do Tribunal de Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002384-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP DIESEL MANUTENCAO DE VEICULOS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1002384-90.2020.8.11.0015 1- Cite-se a parte 

devedora para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, 

sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes para a garantia da 

execução (art. 829, art. 831, ambos do CPC). 2- Fixo honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

devidamente atualizado, sendo tal verba reduzida pela metade em caso de 

satisfação integral da dívida no prazo a que alude o art. 829, caput, do 

CPC. (827, caput, §1º, do CPC). 3- Não paga a dívida no prazo legal, 

deverá o Sr. Oficial de justiça proceder à penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o devedor e 

seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme dispõe o 

artigo 841 do Código de Processo Civil. 4- Se o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos do art. 830, do CPC. 5- 

Cientifique-se o executado de que poderá, independentemente de 

penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor a 

execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 915 e 919, do CPC). 6- 

Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo 

o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 

execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja 

admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, 

CPC). Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003188-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1003188-58.2020.8.11.0015 Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, na qual se requer a 

concessão de medida liminar, ante a inadimplência das prestações 

assumidas no contrato firmado entre as partes. Com a inicial, foram 

apresentados os devidos documentos. DECIDO: Verifico que a ação foi 

devidamente instruída com o contrato, comprovando que o bem descrito 

na inicial foi dado em alienação fiduciária em favor da requerente. Restou 

comprovada, ainda, a constituição em mora da parte requerida, 

consubstanciada na notificação extrajudicial/protesto do título. Deste 

modo, resta preenchido o requisito exigido pelo § 2º, do art. 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, o que autoriza a medida pretendida. Assim, com 

fundamento no art. 3º, do Decreto-Lei 911/69, defiro o pedido e, em 

consequência, CONCEDO A LIMINAR pretendida, determinando a busca e 

apreensão do veículo descrito na inicial. INTIME-SE A PARTE AUTORA A 

RECOLHER AS CUSTAS PROCESSUAIS. APÓS, expeça-se o competente 

mandado, depositando-se o bem em mãos da parte requerente, que se 

sujeitará às cominações legais de fiel depositário, ficando advertida de 

que É VEDADA A RETIRADA DO BEM DA COMARCA EM QUE FOR 

APREENDIDO NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA. Por ocasião do 

cumprimento do mandado, a parte devedora deverá entregar o bem e seus 

respectivos documentos (art. 3º, § 14º, do Decreto-Lei n. 911/69). 

Efetivada a liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 

05 (cinco) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados na inicial, inclusive custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre de ônus. Advirta-a, ainda, de que poderá 

contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução 

da liminar, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos 

aduzidos na inicial. A expedição do mandado está condicionada ao 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 290, do CPC), sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014700-72.2019.8.11.0015

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):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1014700-72.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a 

presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, verifico não 

haver qualquer indicação de que a requerente não possa assumir as 

despesas processuais, pois o fato de ser pensionista não lhe retira a 

oportunidade de estar atuando em algum tipo de atividade empregatícia, 

uma vez que é jovem e não afirmou ser portadora de alguma doença. 

Cumpre frisar que lhe foi oportunizado demonstrar a condição financeira 

alegada, ocasião em que poderia ter apresentado documento apto a 

demonstrar a hipossuficiência. No entanto, sequer indicou qual a sua 

profissão, limitando-se a dizer que vive com parcos recursos, sem a 

devida comprovação. Logo, a requerente não demonstrou a ausência de 

condições para arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, tampouco 

a impossibilidade momentânea. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter 
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restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada a 

condição especial por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, 

do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). ssim, indefiro a 

gratuidade, determinando a intimação da parte autorae para recolher as 

custas processuais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. TF

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008963-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA PINHEIRO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1008963-59.2017.8.11.0015 Ante o decurso 

do prazo sem manifestação da executada (ID: 30388583) converto em 

penhora a indisponibilidade do valor bloqueado no Id. 26695010. Determino 

à instituição financeira depositária que transfira o valor bloqueado via 

Bacenjud para a conta única do Poder Judiciário. Intime-se a executada, 

para que, querendo, apresente impugnação ao valor penhorado, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Intimem-se. TF

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014475-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ROGERIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AEROMILHAS EMPREENDIMENTOS SERVICOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1014475-52.2019.8.11.0015 Primeiramente, sem 

prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os 

requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração 

e documentos apresentados pelo requerente. Cite-se a parte ré para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito, acrescido de honorários 

advocatícios de 5% sobre o valor da causa, ou apresente embargos, 

previstos no artigo 702 do Código de Processo Civil, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. No mandado deverá 

constar que, caso haja cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta 

do pagamento de custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de 

Processo Civil). Conste ainda que, se não houver pagamento e nem forem 

oferecidos embargos no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, convertendo-se o mandado de citação em mandado 

executivo. Caso sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o 

autor para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do art. 702, § 5º, do Código Processual Civil. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007385-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO LUIZ ELEUTHERIO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL DOS SANTOS BARROS OAB - MT26442/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1007385-90.2019.8.11.0015 1. Da falta de interesse 

de agir: o requerido alega ausência de interesse de agir do requerente, 

haja vista que não tentou solucionar a contenda na via administrativa. 

Ocorre que o interesse de agir se revela presente diante da necessidade 

do requerente em vir a juízo defender seu direito, estando presente o 

binômio necessidade/utilidade, bem como a adequação da via eleita, sendo 

desnecessária a comprovação de reclamação na esfera extrajudicial para 

a propositura da demanda. Nesse sentido, colhe-se do escólio 

jurisprudencial: “CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PROVA NEGATIVA. DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DA VIA 

ADMINISTRATIVA PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 

CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE 

IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE 

E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminares de ausência de 

prova, ausência de reclamação administrativa e impossibilidade de 

inversão do ônus da prova REJEITADAS. a) Diante da alegação pela parte 

autora de inexistência de relação jurídica com a requerida, não lhe cabe o 

ônus da prova negativa. b) O interesse de agir corresponde ao binômio 

necessidade-utilidade e se configura quando o demandante puder obter 

uma situação mais favorável para si pela via da tutela jurisdicional, sendo 

dispensável o exaurimento da via administrativa (princípio da 

inafastabilidade da jurisdição - Constituição Federal, art. 5º, XXXV). A 

existência dessa condição da ação está demonstrada, mais ainda no caso 

concreto quando, em sua defesa, o réu pugna pela improcedência do 

p e d i d o .  ( . . . ) ”  ( T J - D F  0 7 0 0 8 7 3 2 0 2 0 1 9 8 0 7 0 0 0 2  D F 

0700873-20.2019.8.07.0002, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data 

de Julgamento: 13/08/2019, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 22/08/2019). 2. Da inépcia da inicial: o requerido alega 

que o documento referente ao comprovante de inclusão do nome do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito não tem o condão de 

provar os fatos alegados, bem como aduz que não foi juntado 

comprovante de endereço em nome do requerente. Todavia, denoto que 

estão presentes os pressupostos processuais para desenvolvimento 

válido e regular do processo, pois ambas as partes detêm capacidade 

para estarem em juízo e a petição inicial encontra-se em consonância com 

o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015. Ademais, 

não havendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 330 do Novo 

Código de Processo Civil e, estando atendidos todos os requisitos 

dispostos nos artigos 319 e 320 da mencionada legislação processual, 

não há que se falar em inépcia da petição inicial. Outrossim, o requerente 

juntou documentos suficientes à sua identificação, bem como a 

comprovou seu endereço, sendo que o comprovante de residência de Id 

n.º 20336628 se revela apto para tanto, razão pela qual, rejeito as 

preliminares. 3. Da inversão do ônus da prova: A relação jurídica 

estabelecida entre as partes está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que está perfeitamente caracterizada a 

condição do requerente como consumidor e do requerido como 

fornecedor, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, tratando-se de relação de consumo, milita em favor da 

parte requerente (consumidor) a inversão do ônus da prova, nos termos 

do artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. Dos pontos 

controvertidos: Não havendo questões processuais pendentes, dou o 

feito por saneado e fixo como ponto controvertido: se é falsa a assinatura 

do requerente lançada no contrato de financiamento juntado pelo 

requerido. As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos 

ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, CPC/2015). Defiro a produção da 

prova pericial e oral. Para tanto, nomeio o perito grafotécnico Leandro 

Valendorf, com endereço na Rua das Ipoméias, nº 1020 na cidade de 

Sinop/MT, telefone (66) 35319788 ou (66) 9995-1050, independentemente 

de termo de compromisso. Intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos (art. 

465, § 1º, do CPC/2015). Intime-se o perito para, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, apresentar proposta de honorários (art. 465, § 2º, do CPC/2015). 

Após, intimem-se as partes a se manifestarem sobre a proposta, no prazo 

de dez dias. Se não houver impugnação ao valor dos honorários, diante 

da inversão do ônus da prova, intime-se o requerido para depositar o 

correspondente a 50%, no prazo de cinco dias, sendo que o restante 

deverá ser depositado após a apresentação do laudo. Feito o depósito, 

intime-se o perito indicar o dia, local e horário do início dos trabalhos, 

comunicando este Juízo, com antecedência mínima de trinta dias, a fim de 

que as partes sejam intimadas. Concedo ao perito prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da data da realização da perícia, para entrega do laudo, 

devendo conter os requisitos elencados no artigo 473 do CPC/2015. 

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do CPC/2015). Após, voltem-me 

os autos conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento. Por fim, diante da nova situação fática delineada nos autos, 

notadamente considerando a alegação constante da peça contestatória de 

que o requerente pode ser sido vítima de fraude, vislumbro a presença 

dos requisitos constantes do artigo 300, do CPC/2015, autorizadores da 

medida de urgência vindicada. Destarte, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de 

determinar a exclusão do nome do requerente nos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito, em relação ao débito objeto desta ação, até ulterior 

ordem judicial em contrário. Expeça-se ofício ao Serasa Experian a fim de 

proceder à baixa da negativação relacionada ao débito sub judice. 

Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014685-06.2019.8.11.0015

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 VOTORANTIM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1014685-06.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a 

presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, verifico não 

haver qualquer indicação de que a requerente não possa assumir as 

despesas processuais, uma vez que o fato de ser pensionista não lhe 

retira a oportunidade de estar atuando em algum tipo de atividade 

empregatícia, especialmente porque é jovem e não alegou ser portadora 

de alguma incapacidade. Cumpre frisar que lhe foi oportunizado acostar 

documentos comprobatórios da condição financeira alegada, mas sequer 

indicou sua profissão. Logo, a requerente não demonstrou a ausência de 

condições para arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, tampouco 

a impossibilidade momentânea. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter 

restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada a 

condição especial por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, 

do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro a 

gratuidade, determinando a intimação do requerente para recolher as 

custas e taxa judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intimem-se. TF

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008595-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. (EXECUTADO)

 

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) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s). (30241643 - Diligência). Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC. Especialmente “[... m razão de não encontrá-la naquele 

imóvel. No local fui atendido pela Srª. Silmara Rosana Arnaldo da Silva, 

moradora e proprietária do imóvel, segundo ela, a residência fora adquirida 

por ela e esposo no ano 2012, por intermédio de negociação feita com a 

Imobiliária AGN, sendo que residem no endereço desde aquela época; e, 

por fim, o imóvel nunca foi alugado para terceiros, bem como não era 

parente e nem conhecida da intimanda. ...]”

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000795-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

T. T. D. S. (EXEQUENTE)

G. G. T. D. S. (EXEQUENTE)

T. T. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA TELES OAB - 020.846.101-92 (REPRESENTANTE)

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s). (30432727 - Diligência). Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC. Especialmente “[..., NÃO FOI POSSÍVEL proceder com a 

INTIMAÇÃO de ODAIR JOSE DE SOUZA ...]”

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001861-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. M. D. M. (EXEQUENTE)

H. M. M. D. M. (EXEQUENTE)

A. M. M. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

MARIA LUCIDALVA DA COSTA MENEZES OAB - 036.501.233-55 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE LIRA DE MENEZ (EXECUTADO)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s). (30213765 - Diligência). Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 
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482 da CNGC. Especialmente “[...,, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

INTIMAÇÃO DE ANTONIO JOSÉ LIRA DE MENEZ, razão p ...]”

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015628-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE OAB - MT25585/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. J. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s). (30223085 - Diligência). Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC. Especialmente “[... osto, DEIXEI de dar cabal cumprimento ao 

mandado ...]”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Y. D. V. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

E. T. B. V. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY CRISTINA BARBOZA VALADARES OAB - 061.877.331-26 

(REPRESENTANTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. J. S. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s). (30463669 - Diligência). Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC. Especialmente “[... NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ALDAIR JOSÉ SANTOS SOUZA, haja 

vista não encontrá-lo, sendo informado no local ...]”

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007712-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRILANDE TRINDADE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SILVA COSTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAR o(a/s) advogado(a/s) que patrocina a(s) Polo Ativo para que, 

querendo e dentro do prazo de 5(cinco) dias, nos termos do § 3º do 

Art.218 do CPC,: TOMAR CIENCIA/MANIFESTAR acerca do(a/s) Certidão 

do Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, que se encontra nestes autos no(s) 

ID(s). (30390040 - Certidão). Ato Ordinatório expediente de remessa de 

publicação de intimação via Diário da Justiça Eletrônico, praticado nos 

termos do nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 

482 da CNGC. Especialmente “[... assim, DEIXEI DE INTIMAR o requerido: 

PAULO CESAR SILVA COSTA, pois não o localizei pessoalmente, estando 

em lugar incerto. Quanto ao número de celular descrito, nas vezes em que 

tentei ligação a mensagem é de que o celular estaria desligado ou fora de 

área de cobertura, e até a presente data não houve retorno nas milhas 

ligações. ...]”

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000508-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LAIER VENCESLAU OAB - 723.146.721-00 (REPRESENTANTE)

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. J. S. L. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI OAB - MT10896-O (ADVOGADO(A))

LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA OAB - MT12027-N 

(ADVOGADO(A))

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB - MT11190-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIFICO A TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO INTERPOSTA (ID: . 

26280362) PELA PARTE REQUERIDA, CASO EM QUE IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA, POR MEIO DO(A,S) 

ADVOGADO (A,S) CONSTITUÍDO(A,S), PARA, QUERENDO, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. Fundamentação: 

Parágrafo Único do Art. 796. Da CNGC e §1º do Art. 1.010 do CPC.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 114106 Nr: 6826-05.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FTS, DT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA B. MOREIRA 

MUNIZ - núcleojurídicofasip - OAB:OAB/MT 20.339-O, ALINE EVELLIN 

MARCON - OAB:14.003/MT, CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA - 

OAB:, LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A, 

NAYARA MOURA FEITOZA - OAB:OAB/MT.021.119O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO RAMOS VILELA 

(DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO MT) - OAB:

 Vistos.

 1. Homologo para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado pelas partes de fls. 64.

 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. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob 

pena de no seu silêncio, entender-se-á por cumprida a obrigação.

 3. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 193901 Nr: 15675-24.2013.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: RPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA BUCK - 

OAB:OAB/MT-20352/O, ESTEVAN M. S. CONTINI - OAB:OAB/ MT 

13.894, Rosangela Braga - OAB:18010, THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:MT/14.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3099, DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114

 Vistos etc.

1. A simples comunicação de pagamento de parte do título judicial 

constituído não inaugura a fase de cumprimento de sentença que, diga-se, 

por ora se mostra desnecessária.

2. Assim, homologo o reconhecimento de quitação parcial do título às f. 

106-7, determinando o arquivamento dos presentes autos, caso todas as 
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providências nele deliberadas tenham sido cumpridas.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 158203 Nr: 5374-86.2011.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDLK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PORTO DA SILVA 

IGNACIO - OAB:OAB/MT 18.939, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17.585-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Luiza Borges da 

Silva - OAB:22678/O

 Vistos.

 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo entabulado entre as partes carreado ao feito às fls. 113/114.

 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. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob 

pena de no seu silêncio, entender-se-á por cumprida a obrigação.

 3. Após, com ou sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

 4. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 214651 Nr: 14666-90.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGS, SGS, ASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se item 6 e seguintes da decisão de fls. 45.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 303447 Nr: 10468-05.2017.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMG, VM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que as partes celebraram acordo nos autos 258159 

(PROCESSO DE CONHECIMENTO), solicitando que fosse transladado o 

referido acordo para os presentes autos e que o processo ficasse 

suspenso até o cumprimento final da avença.

 DECIDO.

Tendo em vista o escoamento do prazo estabelecido para pagamento, 

manifestem-se as partes, no prazo de 5 dias, acerca de eventual 

quitação, anotando que o silêncio da parte interessada será reputada 

como anuência, nos termos do artigo 111 do Código Civil.

Após, concluso para deliberação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 331730 Nr: 10587-29.2018.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFDL, FDLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEY SERROU DOS 

SANTOS - Defensor Público Alta Floresta - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1) O Devedor de alimentos, devidamente citado e intimado a 

efetuar o pagamento das prestações vencidas conforme fls.26 (verso), 

não pagou o montante das prestações vencidas, bem como, não 

apresentou justificativa no prazo que lhe fora concedido, demonstrando 

total descaso em relação a sua prole. Pode, portanto, ter sua liberdade 

privada diante da falta de pagamento da obrigação. A propósito: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO E DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – 

PRISÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 01 A prisão civil em 

decorrência de inadimplemento de alimentos é legal, constituindo meio 

coercitivo para compelir o devedor a cumprir sua obrigação. 02 A única 

forma possível para o paciente elidir sua prisão seria a apresentação de 

comprovante de quitação dos alimentos devidos ou uma justificativa 

plausível, porém não apresentou nenhuma das duas. 03. Recurso 

desprovido 2) Ante ao exposto, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado 

VANDERSON DE ANDRADE LELES, pelo prazo de 03 (três) meses ou até 

que efetue o pagamento integral da obrigação. 3) Intime-se a parte 

exequente, por meio de seu advogado constituído, para se manifestar em 

05 (cinco) dias, colacionando aos autos cálculo discriminado e atualizado 

do débito, sob pena de preclusão. 4) Cumprido o item "3", expeça-se o 

mandado de prisão, que poderá ser suspenso em caso de pagamento da 

totalidade da obrigação, acrescida das prestações vencidas após o 

ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que se trata de obrigação 

de trato sucessivo. 5) Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de 

Protesto de Títulos desta Comarca, para que proceda ao protesto judicial 

em nome do executado, nos termos do artigo 528, §§ 1º e 3º do Código de 

Processo Civil. 6) Deverá o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento 

do mandado e o dirigente do estabelecimento penal observarem que, por 

se tratar de prisão civil, deve o conduzido ser recolhido em cela 

apropriada, ou seja, separadamente de presos em feitos criminais. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 362920 Nr: 12078-37.2019.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC). Defiro a 

assistência judiciária gratuita, na esteira do disposto no artigo 98 e 

seguintes do CPC.

2. Intime-se o executado, na forma do artigo 513, § 2º do CPC para, no 

prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%, caso a parte exequente não 

esteja assistida pela Defensoria Pública, além da penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito.

 3. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

4. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), 

intimando-se o executado de imediato do teor do respectivo auto.

 5. Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC, ou requerer ao juiz a 

inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos 

termos do artigo 782, § 3º, do CPC.

6. Após, vista ao Ministério Público.

7. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 362921 Nr: 12079-22.2019.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

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

 PARTE AUTORA: EDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:MT16044, EDNALDO COLLI - OAB:18.247-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Forte no art. 513, § 3 do CPC, intime-se pessoalmente o executado, para 

que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da 

obrigação alimentar vencidas nos três meses anteriores ao início da 

execução e as vencidas no curso do processo, prove que já o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, em conformidade com o art. 528, 

“caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do executado, 

intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 258623 Nr: 2856-50.2016.811.0015

 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: EDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DE FREITAS COLLI - 

OAB:16044-MT, ENALDO COLLI - OAB:OAB/MT 18.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a Decisão de fls. 80.

Após, retornem-me conclusos os Autos para apreciação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 264660 Nr: 6323-37.2016.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAY, MADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A, Paula Dall Pizzol Moreira - OAB:20351-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Realizada a tentativa de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, observa-se que a mesma não foi localizada no 

endereço informado nos autos, ademais, intimada os procuradores, 

informou que não conseguiu estabelecer contato com a Representante do 

Autor conforme fls.40. Juntou termo de renúncia fls.36. Resta, portanto, 

configurado o abandono da parte autora.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito.

 2. Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, 

in fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo.

3. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 229636 Nr: 5396-08.2015.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVBS, JBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a Sentença de fls.18, arquivem-se os autos observando 

as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 214863 Nr: 14800-20.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPL, RP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA - OAB:20339/O, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 1.1. Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

2 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo.

 3. Sem custas.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 217855 Nr: 16890-98.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMP, EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE EVELLIN MARCON - 

FASIP (Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE 

FACCIO FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:20339O/MT, LUIZ 

GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 Vistos.

Tendo em vista o acordo entabulado pelas partes de Fls. 119, faça-se 

vistas dos presentes Autos ao Ministério Público.

 Após, retornem-me conclusos para apreciação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 270312 Nr: 9973-92.2016.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBR, CBR, RBR, CLBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a 30 (trinta) dias.

Anota-se, ainda, que "presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço".
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ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil, e ante a falta de interesse processual, dou por prejudicado o objeto 

da presente ação, e, por consequência, julgo extinto o feito sem resolução 

de mérito.

Sem Custas, ante a gratuidade da Justiça.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 271081 Nr: 10486-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRIANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:OAB/MT13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por Loreni Bianchini em 

face de Antônio Machado, prolatada em 2015, quando foi homologada a 

separação consensual das partes, referente à partilha dos bens advindos 

do matrimônio.

No deslinde processual, as partes entabularam um acordo, conforme as 

Fls.77/79.

É o breve relatório. Decido.

Nos termos do Artigo 487, III, alínea "b" do Código de Processo Civil, 

homologo para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado entre as partes de Fls. 77/79, restando extinto o processo com 

resolução do mérito.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 161173 Nr: 8698-84.2011.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCCRN, LECR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTON VITAL PEREIRA - 

OAB:MT - 22371/O, SIMONI RESENDE DE PAULA - OAB:MT/14.205, 

SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903-MT

 Vistos.

Cumpra-se o item 2 da decisão de fls. 90.

Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119754 Nr: 12012-09.2009.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGAL, SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA - 

OAB:17599 - MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT- 17597

 Vistos.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 2. Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e § 1º, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo.

3. Sem custas, eis que defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

 4. Ciência ao Ministério Público.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 97537 Nr: 4548-65.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPDSR, GSM, TDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALANA GRANELLA - OAB:23.136 

OAB/MT, EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - OAB:5395-B/MT, 

FRANCINE VERON RUSSO - OAB:25588/O, THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS - OAB:13079 OAB/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA SANTIN MAZARO - 

OAB:OAB/PR 54.068

 Vistos.

 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo entabulado entre as partes carreado ao feito às fls. 129/131.

 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. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob 

pena de no seu silêncio, entender-se-á por cumprida a obrigação.

 3. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 43792 Nr: 8759-86.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO FERNANDO CARNEIRO - 

OAB:17.975/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLESIO BORTOLAS - 

OAB:OAB/MT17.544

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente notificou o adimplemento integral da 

avença, nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, julgo 

extinto com resolução do mérito o processo executivo.

Sem custas.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 111238 Nr: 3603-44.2009.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SSDS, MAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA - 

OAB:18459/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Realizada a tentativa de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, observa-se que a mesma não foi localizada no 

endereço informado nos autos, fazendo-se necessária a aplicação do 

disposto no paragrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil: 

“presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessa, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido definitivamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 

Resta, portanto, configurado o abandono da parte autora.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público indicou a desnecessidade da 

intervenção Ministerial, tendo em vista que a parte atingiu a maioridade.
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É o breve relatório.

2. Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, 

in fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo.

3. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 128472 Nr: 7687-54.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERS, LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

ROSANGELA HASSELSTROM - OAB:19.407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE CASAGRANDE - 

OAB:OAB/MT21925/O

 Vistos.

Homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo 

entabulado entre as partes de fls.102/105 e, por conseguinte, declaro 

extinta a obrigação de Rinaldo Sérgio dos Santos ao pagamento de 

pensão alimentícia em relação ao filho Eduardo Ribeiro Santos.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, alínea "b" do Código de 

Processo Civil.

Sem Custas, tendo em vista que as partes são beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 206131 Nr: 7859-54.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCDSP, LDSP, OADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

Em conseqüência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 171491 Nr: 6678-86.2012.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS, NW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Realizada a tentativa de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, observa-se que a mesma não foi localizada no 

endereço informado nos autos, fazendo-se necessária a aplicação do 

disposto no paragrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil: 

“presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessa, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido definitivamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. 

Resta, portanto, configurado o abandono da parte autora.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público indicou a desnecessidade da 

intervenção Ministerial, tendo em vista que a parte atingiu a maioridade.

É o breve relatório.

2. Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, 

in fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo.

3. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 172449 Nr: 7687-83.2012.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DS, NW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Arquive-se os autos conforme sentença de fls.36.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 174086 Nr: 9424-24.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, proceda-se a localização do endereço da parte 

executada, porém anoto que tal providência será realizada perante os 

órgãos conveniados ao Poder Judiciário, por solicitação no site do Tribunal 

de Justiça por meio do Portal dos Magistrados e Siel.

Se frutífera a busca de endereço, expeça-se novo mandado de intimação 

nos moldes da decisão de fls.50.

Em sendo infrutífera ou frutífera a citação pessoal, intime-se a parte 

exequente para se manifestar, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito.

Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 274441 Nr: 12723-67.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCSR, AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente Intimada a providenciar o andamento do feito, suprindo a falta 

nele existente, que lhe impede o prosseguimento, mas deixou que 

escoasse o prazo assinado, sem providência, abandonando a causa por 

período de tempo superior a 30 (trinta) dias.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no Artigo 485, III, §§ 1º e 2º do Código 

de Processo Civil, julgo extinto os presentes autos.
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Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos, após as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 186001 Nr: 7152-23.2013.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS RENATA DÂMASO DOS 

REIS - OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se o item "6" da sentença de fls. 31.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 254844 Nr: 690-45.2016.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESM, JKBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral da 

avença, nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, julgo 

extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 Sem custas.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 171798 Nr: 6972-41.2012.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:MT/16948, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:MT - 

13.171, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS - OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA CAROLINA BRAGA 

MENEZES - OAB:15.677-MT, TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES 

- OAB:MT - 6972 / B

 Vistos.

Trata-se de Execução de alimentos proposta por Thiago Florêncio Horster, 

em face de Jurandir Horster.

À f. 48, a parte exequente, informou que as parcelas a partir do mês de 

março de 2012, estão sendo debatidas nos autos de Código 171797, 

requerendo assim a extinção do presente feito.

 Diante do exposto, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, 

extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Sem sucumbência, uma vez que se trata de parte beneficiária da justiça 

gratuita.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações de 

estilo.

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 175283 Nr: 10863-70.2012.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:20339O/MT, 

nucleojuridicofasip - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se o item "5" da sentença de fls. 23/24.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 181161 Nr: 2053-72.2013.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGDSES, MGS, LGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO PIACENTINI - 

OAB:12.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Realizada a tentativa de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, observa-se que a mesma não foi localizada no 

endereço informado nos autos, fazendo-se necessária a aplicação do 

disposto no paragrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil:

 “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessa, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido definitivamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

 Resta, portanto, configurado o abandono da parte autora.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção do 

presente feito sem resolução de mérito nos moldes do artigo 485, III do 

Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, com fulcro no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in fine, do 

Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 124131 Nr: 3344-15.2010.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CTW, CT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PERON - OAB:3060/MT

 Vistos.

Trata-se de Execução de alimentos proposta por Crislaine Treder Wilhelmm 

em face de Claudemir Wilhelmm.

 No deslinde processual as partes realizaram acordo, conforme às 

fls.115/116.

O Ministério Público indicou a desnecessidade de intervenção no feito 

(fls.118).

 É o breve Relatório. Decido.

Homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado pelas partes de fls. 115/116.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, III, alínea "b" do Código de Processo 

Civil.

Sem custas.

Traslade-se cópias do acordo de fls.115/116 e desta sentença aos autos 

de Nº 550-60.2006.811.0015 (Código 71796).

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 371187 Nr: 17380-47.2019.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar 

Alimentos->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RG, YGDS, WGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BHDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Apensem-se os presentes autos, aos autos de número 

4582-59.2016.811.0015 (cód. 261502).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do artigo 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil.

Forte no artigo 513, §3º do Código de Processo Civil, intime-se 

pessoalmente o executado, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento das prestações da obrigação alimentar vencidas nos três 

meses anteriores ao início da execução e as vencidas no curso do 

processo, prove que já o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 

sob pena de protesto do pronunciamento judicial e, em especial, prisão em 

regime fechado, pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, em 

conformidade com o artigo 528, "caput" e §§ 1º, 3º, 4º e 7º do Código de 

Processo Civil.

Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do executado, 

intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 371183 Nr: 17376-10.2019.811.0015

 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: IFDS, OFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto no artigo 

98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Forte no artigo 513, §3º do Código de Processo Civil, intime-se 

pessoalmente o executado, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o 

pagamento das obrigações alimentar vencidas nos três meses anteriores 

ao início da execução e as vencidas no curso do processo, prove que já o 

fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, em conformidade com o artigo 528, 

"caput" e §§1º,3º, 4º e 7º do Código de Processo Civil.

Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do executado, 

intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 247357 Nr: 16733-91.2015.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVWFO, JWFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IWODS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O devedor, devidamente intimado para efetuar o pagamento das 

prestações vencidas (fls.24), não pagou o montante integral devido, bem 

como não apresentou justificativa no prazo que lhe fora concedido, 

demonstrando total descaso em relação a sua prole. Pode, portanto, ter 

sua liberdade privada diante da falta de pagamento da obrigação.

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado, Italo Wender 

Ormond dos Santos, pelo prazo de 03 (três) meses ou até que efetue o 

pagamento integral da obrigação.

Expeça-se o mandado de prisão, que poderá ser suspenso em caso de 

pagamento da totalidade da obrigação, acrescida das prestações 

vencidas após o ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que se 

trata de obrigação de trato sucessivo.

Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do artigo 528, §§ 1º e 3º do Código de Processo 

Civil.

Deverá o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado e o 

dirigente do estabelecimento penal observarem que, por se tratar de 

prisão civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou seja, 

separadamente de presos em feitos criminais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 311039 Nr: 15259-17.2017.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMA, RMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT, MELISSA PIU DE OLIVEIRA ( 

ESTAGIARIA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos, proposta por Karolaine 

Martins Aguilhares em face de Juraci Nunes Aguilhares.

A parte Exequente, noticiou que o Executado vem cumprindo com as 

prestações alimentícias (Fl. 46), juntou comprovantes (Fl. 47) e pugnou 

pela extinção do feito com resolução do mérito.

O Ministério Público, indicou a desnecessidade de intervenção no feito (Fl. 

57).

É o Breve Relatório. Decido.

Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral da 

avença, nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, Julgo 

Extinto com resolução do mérito o processo executivo.

Sem Custas, eis que deferida as benesses da Justiça Gratuita.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos 

observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 371182 Nr: 17375-25.2019.811.0015

 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: EGLDS, EGLDS, CSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Forte no art. 513, § 3 do CPC, intime-se pessoalmente o executado, para 

que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da 

obrigação alimentar vencidas nos três meses anteriores ao início da 

execução e as vencidas no curso do processo, prove que já o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, em conformidade com o art. 528, 

“caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

2. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

4. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119708 Nr: 11976-64.2009.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRM, RRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA MARY DUTRA BELINI - 

OAB:OAB/MT 19.060, MAYARA TONETTI GALIASSI SCHEID WEIRICH - 

OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Realizada a tentativa de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, observa-se que a mesma não foi localizada no 

endereço informado nos autos, fazendo-se necessária a aplicação do 

disposto no paragrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil:

 “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessa, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido definitivamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Resta, portanto, configurado o abandono da parte autora.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público indicou a desnecessidade da 

intervenção Ministerial, tendo em vista que a parte atingiu a maioridade.

É o breve relatório.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 172840 Nr: 7858-40.2012.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVB, CVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA - OAB:20339/O, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 

3.536-B, SAYONARA GORETTI BIOLCHI - OAB:MT16576/O

 Vistos.

Homologo para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 100/102.

Nos moldes do artigo 921, I, do Código de Processo Civil, declaro 

suspenso o presente feito durante o prazo concedido para cumprimento 

voluntário da obrigação. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob 

pena de no seu silêncio, entender-se-á por cumprido a obrigação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 157412 Nr: 4544-23.2011.811.0015

 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: BFG, JCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO PARRERA 

BENITEZ - OAB:OAB/MT 23.191/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito.

 2. Em conseqüência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, 

in fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo.

3. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 271169 Nr: 10538-56.2016.811.0015

 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: PSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJSG, BDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

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

 Vistos.

Trata-se de Ação de Revisão de Alimentos C/C Tutela Provisória de 

Urgência, proposta por Paulo Soares Guimarães em face de Ana Júlia 

Santos Guimarães, neste ato representado por sua genitora, Beatriz dos 

Santos.

 À f. 83, a parte exequente, informou não ter interesse no prosseguimento 

do feito, pugnando pela desistência dos presentes autos.

2. Diante do exposto, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, 

extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

3. Sem sucumbência, uma vez que se trata de parte beneficiária da justiça 

gratuita.

 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 275792 Nr: 13579-31.2016.811.0015

 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: LPSDS, JHSDS, SS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO, para que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo 

entabulado entre as partes em audiência (Fls.44/45).

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 487, III, alínea "b" do Código de 

Processo Civil.

Sem Custas. Sem honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 190226 Nr: 11678-33.2013.811.0015

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJDARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto no artigo 

98 e ss. do CPC.

2. Forte no art. 513, § 3 do CPC, intime-se pessoalmente o executado, para 

que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da 

obrigação alimentar vencidas nos três meses anteriores ao início da 

execução e as vencidas no curso do processo, prove que já o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 
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prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, em conformidade com o art. 528, 

“caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 188326 Nr: 9630-04.2013.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEVW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral 

da avença, nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, julgo 

extinto com resolução do mérito o processo executivo.

 2.Sem custas.

3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 160069 Nr: 7415-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHDS, JHDS, CCJHDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. A parte autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do 

feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, 

mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência, 

abandonando a causa por período de tempo superior a trinta (30) dias.

 Anoto, ainda, que “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela 

parte interessada, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

definitivamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço”.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela extinção do feito.

 2. Em conseqüência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, 

in fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo.

3. Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 78794 Nr: 7134-46.2006.811.0015

 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: GFFDO, DVFDO, CTDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Processe-se em segredo de Justiça (art. 189, II, CPC).

Intime-se o executado, na forma do artigo 513, § 2º do CPC para, no prazo 

de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da dívida acrescido de custas, 

se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários 

advocatícios também de 10%, além da penhora de tantos bens quantos 

bastem para a satisfação do débito.

 Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários incidirão 

sobre o restante (art. 523, § 2º, CPC).

Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

com os acréscimos correspondentes (multa e honorários), intimando-se o 

executado de imediato do teor do respectivo auto.

 Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á, 

independentemente de nova intimação, o prazo de 15 dias para que o 

executado apresente sua impugnação (art. 525, CPC), podendo a parte 

exequente requerer à serventia, desde logo, a expedição de certidão para 

fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC, ou requerer ao juiz a 

inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos 

termos do artigo 782, § 3º, do CPC.

Após, vista ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 33941 Nr: 4448-86.2003.811.0015

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, DCFP, ACFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO SINOP - OAB:, MARISE 

RABAIOLI SOUSA (PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:Promotora de 

Ju

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Vistos.

1. Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral 

da avença, nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os presentes autos.

 2.Sem custas.

3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 168998 Nr: 3983-62.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GYLM, ECL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA ROMFIM GOBBI - 

OAB:12.696-MT, ÉRICA ALVES DINIZ PORFÍRIO - OAB:OAB/MT 

10.425-E, RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS - OAB:4962-B/MT, 

VOLMIR RUBIN - OAB:13.078, WILSON ISAC RIBEIRO - OAB:5.871-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos.

Vistas ao Ministério Público.

Após, imediatamente Conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 169329 Nr: 4365-55.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NJF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Execução de alimentos proposta por Luiz Fernando Valdez 

Ferreira, em face de Nezildo Jose Ferreira.

À f. 47, a parte exequente, informou que, não buscou a Defensoria Pública 

para o prosseguimento do feito, pois, o filho atingiu a maioridade, pugnou 

pela desistência do processo.

 2. Diante do exposto, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo 

único, do CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, 

extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 
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485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

3. Sem sucumbência, uma vez que se trata de parte beneficiária da justiça 

gratuita.

 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 189466 Nr: 10816-62.2013.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCSS, CCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA REGINA DE OLIVEIRA 

MOGLIA - OAB:5014-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. O devedor, devidamente intimado para efetuar o pagamento das 

prestações vencidas conforme fls.44, não pagou o montante integral 

devido, bem como não apresentou justificativa no prazo que lhe fora 

concedido, demonstrando total descaso em relação a sua prole. Pode, 

portanto, ter sua liberdade privada diante da falta de pagamento da 

obrigação.

 2. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado Nilzéias 

Gomes da Silva, pelo prazo de 03 (três) meses ou até que efetue o 

pagamento integral da obrigação.

3. Expeça-se o mandado de prisão, que poderá ser suspenso em caso de 

pagamento da totalidade da obrigação, acrescida das prestações 

vencidas após o ajuizamento da execução e não pagas, uma vez que se 

trata de obrigação de trato sucessivo.

4. Oficie-se ao Cartório de Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos 

desta Comarca para que proceda ao protesto judicial em nome do 

executado, nos termos do art. 528, §§ 1º e 3º do Código de Processo Civil.

5. Deverá o Oficial de Justiça encarregado do cumprimento do mandado e 

o dirigente do estabelecimento penal observarem que, por se tratar de 

prisão civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada, ou seja, 

separadamente de presos em feitos criminais.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 214742 Nr: 14740-47.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARM, MAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Vistos.

Realizada a tentativa de intimação da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito, observa-se que a mesma não foi localizada no 

endereço informado nos autos, fazendo-se necessária a aplicação do 

disposto no paragrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil:

 “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos 

autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interesse, se a 

modificação temporária ou definitiva não tiver sido definitivamente 

comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do 

comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

 Resta, portanto, configurado o abandono da parte autora.

 Instado a se manifestar, o Ministério Público indicou a desnecessidade da 

intervenção Ministerial, tendo em vista que a parte atingiu a maioridade.

É o breve relatório.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III e §§ 1º e 2º, in 

fine, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo executivo.

Sem custas ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 265710 Nr: 6897-60.2016.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDSVM, LBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CWVM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA - 

OAB:18459/OAB/MT, JOSÉ EVERALDO DE SOUZA MACEDO - 

OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES CARASSA - 

OAB:MT-20.715, Hugo Cesar Molena - OAB:22.839 OAB-GO, Tiago 

Corso - OAB:25.338A OAB-GO

 Vistos.

Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione 

aos autos, planilha de cálculo atualizada, excluindo do cálculo às 

despesas extraordinárias relativas às mensalidades escolares e aulas 

extras, conforme requerido pelo Ministério Público às fls. 194/195.

Com a juntada do cálculo, intime-se o Executado nos moldes da decisão de 

fls. 112.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 170418 Nr: 5479-29.2012.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRDSDP, RRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lissa Gabriela Batista 

Ribeiro - OAB:24203/O, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - 

OAB:MT - 13.171

 Vistos.

1. Forte no artigo 186 do CPC, defiro o pedido de f. 64. Indicada a conta, 

expeça-se alvará dos valores depositados à f. 63.

2. Ainda, manifeste-se a parte autora quanto ao prosseguimento do feito 

ou eventual extinção, no prazo de 10 dias.

3. Após, vistas ao Ministério Público por igual período.

4. Sem prejuízo das deliberações supra, proceda-se a baixa da restrição 

renajud nos veículos Honda/CG 150 titan KS, Honda/CBX 250 Twister e 

GM/Astra GL (f. 50), permanecendo a restrição apenas no veículo 

Chevrolet/Prisma 1.4L LT, porquanto suficiente para garantir eventual 

crédito remanescente.

5. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 174947 Nr: 10476-55.2012.811.0015

 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: TGSS, JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAILA ALETÉA ZANATTA 

CASSIANO OURIVES (DEFENSORA PÚBLICA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS 

MELGAREJO DE VARGAS - OAB:7429/MT

 Vistos.

1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto no artigo 

98 e ss. do CPC.

2. Forte no art. 513, § 3 do CPC, intime-se pessoalmente o executado, para 

que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da 

obrigação alimentar vencidas nos três meses anteriores ao início da 

execução e as vencidas no curso do processo, prove que já o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, em conformidade com o art. 528, 

“caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 235018 Nr: 8719-21.2015.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDRS, WDRS, VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PRISCILA BUENO BORGHETI - 

OAB:MT - 23846/B

 Vistos. Trata-se de Execução de Alimentos proposta por Weliks dos Reis 

santos e Weslen dos Reis Santos, representados neste ato por Valdirene 

Soares dos Santos em face de Valdionor dos Reis Santos, visando a 

execução da verba alimentar em prol do(a) menor. Juntou documentos. É 

O BREVE RELATO. DECIDO. Não obstante o disposto artigo 43 do Código 

de Processo Civil, nos termos da atual jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, a competência para processar e julgar as ações de interesse 

de menor é do foro do domicílio do infante e do detentor de sua guarda, em 

conformidade com o disposto no art. 147, incisos I e II, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: “Art. 147. A competência será determinada:I - 

pelo domicílio dos pais ou responsável;II - pelo lugar onde se encontre a 

criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.” No mesmo 

sentido a Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça: . No presente caso, 

verifica-se que a infante e sua genitora, pessoa na qual exerce sua 

guarda, passaram a residir na Comarca de Nova Santa Helena/MT 

conforme as fls.75/76, logo, na Comarca de seu domicílio deverão tramitar 

os pedidos que o envolva, observando-se o princípio do melhor interesse 

do menor. A propósitoembora o processo tenha sido inicialmente ajuizado 

perante juízo incompetente, verifico que a incompetência não foi suscitada 

tempestivamente, seja pelo requerido, seja pelo Ministério Público. Com 

efeito, havendo regra expressa do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

privilegiando os interesses da criança, este é preponderante em relação à 

regra geral de competência do Código de Processo Civil. Assim, com 

fundamento no artigo 147, incisos I e II, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, e em consonância com o parecer ministerial, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Vara de 

Família da Comarca de Itaúba/MT. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 254346 Nr: 382-09.2016.811.0015

 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: HGR, CAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA SEVIGNANI - 

OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE RANECO - 

OAB:OAB/MT 17.579

 Vistos.

1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto no artigo 

98 e ss. do CPC.

2. Forte no art. 513, § 3 do CPC, intime-se pessoalmente o executado, para 

que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da 

obrigação alimentar vencidas nos três meses anteriores ao início da 

execução e as vencidas no curso do processo, prove que já o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, em conformidade com o art. 528, 

“caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 261172 Nr: 4390-29.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: ED

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:MT19.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 226, § 3º, da Constituição 

Federal, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, os termos acordados às fls.92/94 e, consequentemente, 

reconheço a união estável que existiu entre Eliane Dapper e João Freire 

dos Santos pelo período indicado na exordial, bem como decreto sua 

dissolução. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 279073 Nr: 15448-29.2016.811.0015

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->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: EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3099, DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR - OAB:17.114

 Ante o exposto, com fundamento no art. 226, § 3º, da Constituição 

Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, reconheço a união estável havida entre Eliene Gomes 

dos Santos e José de Castro Santos e, por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Sem Custas.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 235016 Nr: 8718-36.2015.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDRS, WDRS, VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VDRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a Juntada de petição do Autor de Fls. 52/54 informando 

que passou a residir em outra comarca, faça-se vistas dos autos ao 

Ministério Público.

 Após, retornem-me conclusos os autos para apreciação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 206747 Nr: 8387-88.2014.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDSM, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Trata-se de pedido de desistência de cumprimento de 

sentença/execução. A parte exequente, informou não ter interesse no 

prosseguimento do feito, em razão do óbito de seu genitor, conforme 

certidão de óbito de Fl.41.
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2. Assim, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo executivo, com fundamento nos artigos 775 e 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

3. Sem sucumbência, uma vez que se trata de parte beneficiária da justiça 

gratuita. Sem honorários advocatícios.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 158200 Nr: 5371-34.2011.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSDLK, NMDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PORTO DA SILVA 

IGNACIO - OAB:OAB/MT 18.939, MARLY DE MOURA NOGUEIRA - 

OAB:17.585-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Luiza Borges da 

Silva - OAB:22678/O

 Vistos.

 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo entabulado entre as partes carreado ao feito às fls. 114/115.

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. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob 

pena de no seu silêncio, entender-se-á por cumprida a obrigação.

 3. Após, com ou sem manifestação, arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

 4. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 371186 Nr: 17379-62.2019.811.0015

 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: CS, ASM, JMSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Compulsando o feito, verifica-se que o pedido de cumprimento de 

sentença foi endereçado aos autos código 240919, como deve ser, já que 

deve ser executado nos autos da ação de conhecimento em que proferida 

decisão, e não mediante ação autônoma.

2. Assim, proceda-se o desentranhamento da petição de f. 04/05 e 

documentos que a instruem e procedam a juntada nos autos a que se 

refere.

3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial como ação autônoma de 

cumprimento de sentença e, por conseguinte, com fulcro no artigo 922, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito.

4. Sem sucumbência.

 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 6. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 174576 Nr: 10024-45.2012.811.0015

 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: MILAYNE VITÓRIA BATSCHKE SANTOS, MARILEI 

BATSCHKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILTO LUIZ DALL OGLIO 

JUNIOR (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que este feito trata-se de procedimento relativo à infância 

e juventude e considerando o Provimento n. 02/2018, determino a remessa 

dos presentes autos para redistribuição à Vara Especializada da Infância 

e Juventude.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 247912 Nr: 17060-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUIZ OTÁVIO DA SILVA, ROSICLÉIA CORREIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que este feito trata-se de procedimento relativo à infância 

e juventude e considerando o Provimento n. 02/2018, determino a remessa 

dos presentes autos para redistribuição à Vara Especializada da Infância 

e Juventude.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 197302 Nr: 403-53.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente notificou o adimplemento integral da 

avença, nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, Julgo 

extinto o presente processo executivo.

Sem custas.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 259214 Nr: 3196-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA BARBERINO 

MOREIRA - OAB:20339/O, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - 

OAB:14061/MT

 Vistos.

Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento integral da 

avença, nos moldes do artigo 924, II do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o presente processo com resolução do mérito.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo as anotações de 

estilo, dando-se baixa e arquivando os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 277043 Nr: 14283-44.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: JORGE VINNY SANTOS DE LIMA, JOÃO VITOR 

SANTOS DE LIMA, DJULY FERNANDA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que este feito trata-se de procedimento relativo à infância 

e juventude e considerando o Provimento n. 02/2018, determino a remessa 

dos presentes autos para redistribuição à Vara Especializada da Infância 

e Juventude.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118235 Nr: 10561-46.2009.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JETD, CMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR BORTOLETO FERREIRA - 

OAB:13396/MT, PAULA GRASIELLA VIEIRA DA MAIA - OAB:13819/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO DE LIMA CORDEIRO 

JUNIOR - OAB:13735/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 Vistos etc.

1. Conforme a decisão de fls. 90, o advogado da parte autora fora 

devidamente intimado para informar, no prazo de cinco dias, se houve o 

cumprimento integral do acordo, consignando-se que a inércia ensejaria a 

presunção de pagamento integral do débito, assim, não houve 

manifestação, razão pela qual, nos moldes do artigo 924, II do Código de 

Processo Civil, julgo extinto com resolução do mérito o processo 

executivo.

 2. Sem sucumbência, uma vez que se trata de parte beneficiária da 

justiça gratuita.

 3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações 

de estilo.

4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 174369 Nr: 9757-73.2012.811.0015

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TB, OJDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 1. Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE GUARDA ajuizada por Tatiana Felipe Bornier e Osnir 

Jose de Macedo, em face de Jane Marisa Felipe de Oliveira, requerendo 

seja nomeada guardiã de seus primos Ana Caroline de Oliveira e Matheus 

Henrique de Oliveira, haja vista que os menores estavam sob os cuidados 

da tia, que veio a óbito, e que após o falecimento desta, passaram a residir 

com os requerentes. No ponto, relata que a requerida esta em lugar 

incerto e não sabido, postula ao fim pela regularização da guarda dos 

menores. Juntou documentos (f. 11/36).

Recebida a inicial foi determinado a realização de estudo psicossocial (f. 

37).

À f. 39/40 fora acostado aos autos o estudo psicossocial, em que houve 

parecer favorável a concessão da guarda aos requerentes.

À f. 42 foi deferida a guarda provisória dos menores aos requerentes.

2. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nos termos do artigo 5º do Código Civil, a maioridade civil é alcançada com 

18 anos de idade:

“Art. 5º A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a 

pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.”

Compulsando os autos, verifico que os jovens Ana Caroline de Oliveira e 

Matheus Henrique de Oliveira contam com dezoito anos de idade, pois 

nasceram em 29.06.2001 (f. 22), ou seja, atingiram a maioridade civil.

Assim, afigura-se caracterizada a ausência de interesse processual, 

decorrente da perda superveniente do objeto da demanda, visto que eles 

estão aptos a praticar todos os atos da vida civil, não havendo qualquer 

motivo para discussão de sua guarda.

3. Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, de ofício, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de 

mérito.

3.1. Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

3.2. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 

formalidades legais.

3.3. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233401 Nr: 7695-55.2015.811.0015

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IKLM, DCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, GLAUBER DA SILVA (DEFENSOR 

PÚBLICO) - OAB:, Leandro Jose dos Santos - OAB:25906/0, RENATO 

TENÓRIO ALVES - OAB:MT 20.017/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTER LEMES - 

OAB:GO/13.855

 Vistos.

 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo entabulado entre as partes carreados ao feito às fls. 55/58, 

consignando que o valor da pensão alimentícia corresponde a 30% do 

salário mínimo vigente, conforme parecer ministerial de fls.59.

 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. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, 

intime-se a parte exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, sob 

pena de no seu silêncio, entender-se-á por cumprida a obrigação.

 3. Recolha(m)-se, com a urgência que o caso requer, eventual(ais) 

mandado(s) de prisão cível expedido(s) e não cumprido(s), bem como, se 

o caso, oficie(m)-se, os juízo(s) deprecado(s) solicitando devolução da 

missiva independentemente de cumprimento.

4. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 279525 Nr: 15697-77.2016.811.0015

 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: VGS, EDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:20339O/MT, SAMUEL 

FERREIRA VASCONCELOS - ESTAGIÁRIO - OAB:MT 17.987-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, na esteira do disposto no artigo 

98 e ss. do CPC.

2. Forte no art. 513, § 3 do CPC, intime-se pessoalmente o executado, para 

que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento das prestações da 

obrigação alimentar vencidas nos três meses anteriores ao início da 

execução e as vencidas no curso do processo, prove que já o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial e, em especial, prisão em regime fechado, pelo 

prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, em conformidade com o art. 528, 

“caput” e §§ 1º, 3º, 4º e 7º, do Código de Processo Civil.

3. Após, certifique-se a Sra. Gestora se houve manifestação do 

executado, intimando-se a parte exequente para se manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

4. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

5. Intimem-se. Cumpra-se.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1009137-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA TEREZINHA SALDANHA PEGORARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE JOANELLA OAB - MT8601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

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 1009137-34.2018.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 13.356,00 PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO:TANIA 

TEREZINHA SALDANHA PEGORARO POLO PASSIVO:INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA DE SINOP Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, do despacho que segue anexo, bem como para regularizar a 

representação processual. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA 

DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,20 de março de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000743-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO SARAN (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 

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 

#1000743-09.2016.8.11.0015 AUTOR(A): EDNALDO SARAN REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – Trata-se de PEDIDO de SUSPENSÃO do 

presente feito até o JULGAMENTO da AÇÃO COLETIVA sob o Código 

Apolo nº 230267, conforme ID. 24777902, que versa sobre direitos 

originados da incidência de um mesmo conjunto normativo sobre uma 

situação fática idêntica ou assemelhada. Conforme dicção do artigo 104 

do CDC, “as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo 

único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, 

mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem 

os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações 

individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a 

contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva”. Ainda, 

“segundo precedentes deste Superior Tribunal, ‘ajuizada ação coletiva 

atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, 

suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação 

coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, 

Julgado em 28/10/2009, DJE 14/12/2009). II – Sendo assim, DEFIRO o 

PEDIDO de SUSPENSÃO ora formulado; III – DETERMINO, por fim, o 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO dos presentes autos, com a BAIXA apenas 

no RELATÓRIO ESTATÍSTICO, mantendo-se a distribuição. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1008369-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M A DA COSTA MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilustrissimo Senhor Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso, Sr. Rogério Luiz Gallo (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 

#1008369-11.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: M A DA COSTA MADEIRAS - 

ME IMPETRADO: ILUSTRISSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. ROGÉRIO LUIZ GALLO 

Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA impetrada por M. A. DA COSTA MADEIRAS – ME 

em face do ROGERIO LUIZ GALLO – SECRETARIO DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MATO GROSSO. Perscrutando os autos, verifica-se que a 

IMPETRANTE, consoante ID. 15095120, manifesta quanto a DESISTÊNCIA 

da demanda. É o Breve Relato. Decido. Perscrutando os autos, verifica-se 

que, por meio da PETIÇÃO de ID. 15095120, a parte Impetrante pugna pela 

homologação do PEDIDO de DESISTÊNCIA, eis que não tem mais 

INTERESSE sobre o OBJETO da DEMANDA, o que não conduz a presente 

demanda a outro destino, senão o horizonte da EXTINÇÃO. O artigo 485, 

VIII do CPC/2015 prescreve que “o juiz não resolverá o mérito quando: 

homologar a desistência da ação”. “Ex positis”, JULGO EXTINTO o 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com lastro nos artigos 485, 

VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações 

necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006890-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

W DE ALMEIDA RODRIGUES TRANSPORTES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(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 

#1006890-46.2019.8.11.0015 IMPETRANTE: W DE ALMEIDA RODRIGUES 

TRANSPORTES IMPETRADO: SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA 

PÚBLICA DA SEFAZ/MT, GERENTE DE CADASTRO E DOMICÍLIO 

TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO Vistos etc. Trata-se de MANDADO DE 

SEGURANÇA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA impetrada por W. 

DA ALMEIDA RODRIGUES TRANSPORTES – ME em face do ILMO 

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PUBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO – SEFAZ – MT, e SR. GERENTE 

DE CADASTRO E DOMICÍLIO TRIBUTARIO ELETRÔNICO. Perscrutando os 

autos, verifica-se que a IMPETRANTE, consoante ID. 21926193, manifesta 

quanto a DESISTÊNCIA da demanda. É o Breve Relato. Decido. 

Perscrutando os autos, verifica-se que, por meio da PETIÇÃO de ID. 

21926193, a parte Impetrante pugna pela homologação do PEDIDO de 

DESISTÊNCIA, eis que não tem mais INTERESSE sobre o OBJETO da 

DEMANDA, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão 

o horizonte da EXTINÇÃO. O artigo 485, VIII do CPC/2015 prescreve que “o 

juiz não resolverá o mérito quando: homologar a desistência da ação”. “Ex 

positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com lastro nos artigos 485, VIII, CPC/2015. Após, ARQUIVE-SE com as 

cautelas e anotações necessárias. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010690-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANE FORTUNATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-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))
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CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010690-53.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CASSIANE FORTUNATO DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. I - Em atenção ao pedido de 

cumprimento de sentença, INTIME-SE a executada para, no prazo de 15 

dias, cumprir voluntariamente o julgado, se manifestando sobre o saldo 

REMANESCENTE de Mov. 27771110, sob pena de ter o montante da 

condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 

523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação da executada, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se, requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. 

III - EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento do montante incontroverso, 

depositado nos autos em mov. n.º 27467166, PROCEDA-SE com a 

transferência em favor da parte exequente. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. SINOP, 19 de março de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003223-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA APARECIDA ALVES TAVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003223-18.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADRIANA 

APARECIDA ALVES TAVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

REBELLATO ZORZETO POLO PASSIVO: CIB CONSULTORIA 

ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 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: 04/05/2020 Hora: 10:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 20 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: 1003224-03.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE ALVES ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003224-03.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELENICE ALVES 

ROCHA 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: 04/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 20 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: 1003226-70.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUSA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003226-70.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:FRANCISCO DE 

SOUSA SANTOS 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: 04/05/2020 Hora: 10:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 20 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: 1003229-25.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLENE RODRIGUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1003229-25.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GIRLENE 

RODRIGUES PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 20 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: 1003238-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

LEILA PUZZI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON CLAUDIO DA SILVA FILHO OAB - MT24278/O (ADVOGADO(A))

WILSON CLAUDIO DA SILVA OAB - MT0011316S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003238-84.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WILSON 

CLAUDIO DA SILVA e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILSON 

CLAUDIO DA SILVA, WILSON CLAUDIO DA SILVA FILHO 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: 

04/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 20 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: 1003239-69.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON FRANCISCO DUARTE SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LORENI QUICHINI JUNIOR (REU)

FABIO VINCENT BATTISTI (REU)

ADALTO ANTONIO STADNIK (REU)

 

PROCESSO n. 1003239-69.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JEFERSON 

FRANCISCO DUARTE SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EUCLESIO BORTOLAS POLO PASSIVO: LORENI QUICHINI JUNIOR e outros 

(2) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/05/2020 Hora: 13:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 20 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: 1003240-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEY PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003240-54.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTO CENTER 

SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: VIVIANE SILVA SANTOS POLO PASSIVO: SIDINEY 

PEREIRA DOS SANTOS 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: 

04/05/2020 Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 20 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: 1003241-39.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003241-39.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GUILHERME DA 

SILVA RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAYCON 

RODRIGO KELM POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 04/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 20 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: 1003242-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUIANE MAIARA KUDRIK FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003242-24.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SUIANE MAIARA 

KUDRIK FERREIRA 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: 04/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-32.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KALUGA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE BEATRIZ DE CAMARGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nº Processo: 8010440-32.2016.8.11.0015 

CERTIDÃO Certifico, que apesar das diligências empreendidas por esta 

secretaria, não foi possível juntar ao feito o AR de Citação/Intimação do(s) 

Promovido(s), tendo em vista, que até a presente data o mesmo não foi 

devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Dessa feita, 

encaminho os autos ao setor competente, para nova expedição.

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011487-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SANTOS PRESTES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Certidão de Decurso de Prazo Processo nº 

1011487-58.2019.8.11.0015 Certifico que o(a) Executado(a) foi 

devidamente Citado(a), bem como Intimado(a) para no prazo de 03 (três) 

dias pagar o principal e acessórios legais no valor indicado nos autos, 

deixando transcorrer o prazo sem o devido pagamento do débito. SINOP, 

16 de março de 2020. KARINE DANIELLE RODRIGUES Analista 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000

Certidão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010722-70.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE FREITAS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI RELIQUIAS SANTOS GRANDO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nº Processo: 8010722-70.2016.8.11.0015 

CERTIDÃO Certifico, que apesar das diligências empreendidas por esta 

secretaria, não foi possível juntar ao feito o AR de Citação/Intimação do(s) 

Promovido(s), tendo em vista, que até a presente data o mesmo não foi 

devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Dessa feita, 

encaminho os autos ao setor competente, para nova expedição.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001146-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CORREIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente, para que no prazo de 05(cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011152-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIAS DE OLIVEIRA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILVAN GOMES BENTO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ARIOSMAR NERIS OAB - SP232751-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8011152-22.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: EZEQUIAS DE OLIVEIRA 
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PEREIRA EXECUTADO: GILVAN GOMES BENTO Vistos. Apenas para 

melhor situar a questão, cuida-se de ação de execução, em que houve 

tentativa de penhora do bem - veículo placa NPH-1353, ao qual fora dado 

em garantia de alienação fiduciária. Na certidão de mandado de penhora o 

executado manifestou que o veículo mencionado foi apreendido pelo 

banco credor. O exequente informa que nos autos de código 261041, em 

trâmite na 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, o executado purgou a mora 

de contrato de veículo, bem como, solicitou a restituição do mesmo, razão 

que requer a penhora dos direitos do executado, sobre o contrato de 

alienação do veículo placa NPH-1353 tudo em Id 3310269. Intimada para 

comprovar o alegado, a exequente junta aos autos cópia do documento do 

veículo RENAULT/LOGAN EXP, PLACA NPH1353, RENAVAM 

00336066465, FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2011, COR BRANCA, com 

restrição à venda - alienação fiduciária em favor do Bradesco 

administradora consórcios LTDA, consoante em Id 9016941. Pois bem. É 

sabido que por meio do contrato de alienação fiduciária o devedor 

transfere a propriedade de um bem ao credor fiduciário, a qual servirá 

como garantia para pagamento do empréstimo. Sendo assim, a penhora 

não pode recair sobre o bem enquanto perdurar o contrato de alienação 

fiduciária, pois o domínio da coisa não é da parte devedora, mas, sim, do 

credor fiduciário. Assim, somente após o adimplemento dessa obrigação o 

bem retornará ou passará ao patrimônio do devedor fiduciante, porém, 

embora aquele permaneça na posse do devedor, é atribuído ao credor 

fiduciário o domínio resolúvel desse bem. Todavia, nada impede que os 

direitos do devedor fiduciante oriundos do ajuste do contrato de 

financiamento sejam constritos, sendo possível a penhora dos direitos do 

devedor fiduciário, como, por exemplo, eventual crédito a receber em caso 

de venda do bem em decorrência de sua mora. Além disso, não se pode 

omitir que o devedor fiduciante ainda possui a expectativa de direito de se 

tornar proprietário do bem caso pague a integralidade da dívida. Neste 

último caso, é possível, inclusive, a substituição da penhora dos direitos 

do contrato pela penhora do próprio bem, que passa a integrar o 

patrimônio do devedor. Ademais, há possibilidade de penhora do valor já 

adimplido pelo devedor, com fundamento no artigo 835, inciso XII do Código 

de Processo Civil, que assim prevê: Art. 835. A penhora observará, 

preferencialmente, a seguinte ordem: ... XII - direitos aquisitivos derivados 

de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; 

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. 

RECUSA PELA FAZENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. 

DIREITOS. POSSIBILIDADE. (...) 2."O bem alienado fiduciariamente, por não 

integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada 

impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do 

contrato sejam constritos."(REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta 

Turma, unânime, DJ 17/12/2004, p. 594) 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1459609/RS, Rel. 

Min. Og Fernandes, publicado em 04/12/2014) Em face do exposto, acolho 

pedido do exequente, razão que DECIDO: 1- DETERMINO a penhora sobre 

eventuais direitos do executado GILVAN GOMES BENTO, CPF 

843.408.001-04, relativos ao contrato de financiamento do bem/veículo 

RENAULT/LOGAN EXP, PLACA NPH1353, RENAVAM 00336066465, 

FABRICAÇÃO/MODELO 2011/2011, COR BRANCA. 2- OFICIE-SE a 

instituição financeira credora BRADESCO ADMINISTRADORA 

CONSÓRCIOS LTDA que realizou a operação (Id 9016941), para 

conhecimento/anotação da penhora no limite do valor da presente 

e x e c u ç ã o .  ( I d  9 0 1 6 9 4 1 ) .  S e r v e  a  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou 

CITAÇÃO. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010290-90.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR ANTONIO LISBOA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

8010290-90.2012.8.11.0015 EXEQUENTE: JOACIR ANTONIO LISBOA DO 

PRADO EXECUTADO: VANDERLEI RODRIGUES Vistos. Os autos vieram 

conclusos a analise do pedido de exequente em Id 5577675. Pois bem. O 

artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, diz: “Art. 139: O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, 

coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar 

o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 

objeto prestação pecuniária”. O dispositivo legal mencionado trouxe para a 

execução pecuniária possibilidades antes não previstas no Código de 

Processo Civil/1973. Anoto que a lei anterior, em seus artigos 461 

parágrafo 5.º e 461-A, parágrafo 3.º, do CPC/1973, previa possibilidade 

de medidas específicas para garantir o cumprimento de obrigação de 

fazer e não fazer (tutela específica). Buscava, assim, a lei, garantir a 

efetivação da ordem judicial, com obtenção do resultado prático 

equivalente. Todavia, essa possibilidade não existia para a execução 

pecuniária. A novidade trazida pelo Novo Código de Processo Civil no 

artigo supracitado amplia os poderes do juiz, buscando dar efetividade à 

medida, garantindo o resultado buscado pelo exequente. Assim, a lei 

estabelece que, compete ao juiz, na qualidade de presidente do processo, 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham, por objeto, prestação pecuniária. 

Dessa forma, a nova lei processual civil adotou o padrão da atipicidade 

das medidas executivas também para as obrigações de pagar, ampliando 

as possibilidades ao juiz que conduz o processo, para alcançar o 

resultado objetivado na ação executiva. Tais medidas, todavia, não 

poderão ser aplicadas indiscriminadamente. Entendo necessário. S. m. j., 

que a situação se enquadre dentro de alguns critérios de 

excepcionalidade, para que não haja abusos, em prejuízo aos direitos de 

personalidade do executado. Assim, as medidas excepcionais terão lugar 

desde que tenha havido o esgotamento dos meios tradicionais de 

satisfação do débito, havendo indícios que o devedor usa a blindagem 

patrimonial para negar o direito de crédito ao exequente. Ora, não se pode 

admitir que um devedor contumaz, sujeito passivo de diversas execuções, 

utilize de subterfúgios tecnológicos e ilícitos para esconder seu patrimônio 

e frustrar os seus credores. A medida escolhida, todavia, deverá ser 

proporcional, devendo ser observada a regra da menor onerosidade ao 

devedor (artigo 805 do Código de Processo Civil). Por fim, necessário 

observar que a medida eleita não poderá ofender os direitos e garantias 

assegurados na Constituição Federal. Todavia, a gama de possibilidades 

que surgem, a fim de garantir a efetividade da execução, são inúmeras, 

podendo garantir que execuções NÃO SE PROTELEM NO TEMPO, nem que 

os devedores usem do próprio processo para evitar o pagamento da 

dívida. O Enunciado nº 48 do ENFAM analisa expressamente a 

possibilidade de imposição de medidas coercitivas para a efetivação da 

execução pecuniária. Diz o referido enunciado: “O art. 139, inciso IV, 

traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas 

atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive 

no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução 

baseado em títulos”. O caso tratado nos autos se insere dentre as 

hipóteses em que é cabível a aplicação do artigo 139, inciso IV, do Código 

de Processo Civil. Isso porque o processo tramita desde o início do ano 

2012 sem que qualquer valor tenha sido pago ao exequente. Todas as 

medidas executivas cabíveis foram tomadas, sendo que o executado não 

demostra qualquer interesse na solução pacífica e menos onerosa para 

resolver a demanda, pois, não paga a dívida, não indica bens à penhora, 

não faz proposta de acordo e sequer cumpre de forma adequada as 

ordens judiciais, frustrando a execução. Então, se o executado não tem 

como solver a presente dívida, não tem recursos para manter um veículo. 

Se, porém, mantiver referido bem, poderá, certamente, quitar a dívida, 

razão pela qual a medida coercitiva poderá se mostrar efetiva. Com efeito, 

objetivando a EFETIVAÇÃO da presente execução, nos termos dos artigos 

4.º e 8.º e 139, todos, do Código de Processo Civil acolho em parte os 

pedidos formulados pelo exequente, razão que DECIDO: OFICIE-SE o 

Departamento de Trânsito Nacional - DETRAN, para que suspenda a 

Carteira de HABILITAÇÃO do executado Vanderlei Rodrigues, CPF 

010.922.571-60 e RG 16582690 SSP/MT, até o pagamento da presente 

dívida ou ulterior deliberação. QUANTO aos pedidos de expedição de 

ofício ao SPC e SERASA, bem como ao Cartório de Títulos e Documentos 

desta Comarca para fins de protesto, entendo que deverá/poderá a parte 

diretamente realizar estes atos, cabendo ao Poder Judiciário tão somente 
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expedir uma certidão da dívida. Serve o presente como MANDADO, 

OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013233-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FELIPE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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.: 1013233-58.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003249-16.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VIANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1003249-16.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JOSIMAR VIANA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 04/05/2020 Hora: 14:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 20 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: 1013034-36.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL DAVI DOS REIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE PESSOA DOS SANTOS (REQUERIDO)

JULIANO MELLO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA ROMFIM GOBBI OAB - MT0012696A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1013034-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SAMUEL DAVI DOS REIS 

REQUERIDO: JULIANO MELLO DOS SANTOS, DAYANE PESSOA DOS 

SANTOS Processo: 1013034-36.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SAMUEL 

DAVI DOS REIS REQUERIDO: JULIANO MELLO DOS SANTOS, DAYANE 

PESSOA DOS SANTOS Vistos etc, Dispensado o relatório, conforme art. 

38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, 

inc. I, do CPC, uma vez que as provas entranhadas no processo são 

suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de 

provas orais. O Promovente alega que as partes autoras são ilegítimos 

para figurar no polo ativa já que comprova estar na posse do veículo, fato 

incontroverso. Rejeito a preliminar de ilegitimidade. Passo à análise do 

mérito. O Reclamante pleiteia indenização por danos materiais e morais em 

razão de ter adquirido em troca de serviço um Fiat Uno ano de fabricação 

1995, e após alguns dias o automóvel apresentou defeito no motor. 

Inicialmente, exsurge dos autos que o negócio foi realizado entre 

particulares. Desse modo, não se aplicam as regras do Código de Defesa 

do Consumidor, devendo a lide ser solvida com base nas regras comuns 

do Direito Civil. A relação jurídica entre as partes aquisição de veículo 

usado, fabricado no ano de 1995. De efeito, em circunstâncias 

envolvendo negociação de veículo usado, com aproximadamente 10 anos 

de uso ao tempo da realização do negócio, recomenda-se cautela do 

comprador de forma a resguardar-se de possíveis problemas decorrentes 

de desgastes naturais, que não são indenizáveis. Nesse sentido, o 

entendimento das Turmas Recursais no julgamento de casos 

assemelhados: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO E COM QUASE 20 ANOS DE FABRICAÇÃO. 

ADQUIRENTE QUE ADMITE NÃO TER DIRIGIDO, TAMPOUCO VISTORIADO 

O VEÍCULO ANTES DE AQUIRI-LO, EM NEGOCIAÇÃO QUE SE 

PERFECTIBILIZOU EM DOIS DIAS. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA DO 

COMPRADOR QUE NÃO PODE AGORA EXIGIR DO VENDEDOR O 

PAGAMENTO PELOS REPAROS QUE TEVE QUE REALIZAR NO BEM. 

CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE VÍCIO OCULTO. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. 

PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. (Recurso Cível Nº 71006995583, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires 

Tedesco, Julgado em 24/08/2018) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO E FINANCIADO. .LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE 

FINANCEIRO VEÍCULO COM 10 ANOS DE USO. DEFEITOS QUE DECORREM 

DO DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO NÃO 

DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VISTORIA POR MECÂNICO DE 

CONFIANÇA DA AUTORA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. NEGLIGÊNCIA 

DA COMPRADORA QUE ASSUMIU O RISCO DE ACEITAR O VEÍCULO NO 

ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. SENTENÇA REFORMADA PARA 

JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

(Recurso Cível Nº 71008014110, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 19/10/2018) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE PARTICULARES. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA, DE ACORDO 

COM O ART. 4º, INCISO III, DA LEI N. 9.099/95, POR SE TRATAR DE AÇÃO 

QUE BUSCA A REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL HIPÓTESE DE 

DECADÊNCIA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. 

CAMIONETE COM 22 ANOS DE USO E COM 428 MIL QUILÔMETROS 

RODADOS, SEM VISTORIA ANTES DA AQUISIÇÃO. DEFEITOS QUE 

DECORREM DO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. RISCO DO NEGÓCIO. 

RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR PARTICULAR AFASTADA. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007587900, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 20/07/2018) Nesse diapasão, ao dispor-se a autora em 

adquirir veículo usado, com mais de 10 anos de uso, assume os riscos do 

negócio e, sobretudo, os riscos de receber o veículo no estado em que se 

encontrava ante a não realização de vistoria por mecânico de sua 

confiança, quando seria possível conhecer, com exatidão, as condições 

em que se encontrava o automóvel. Desse modo, impõe-se reconhecer 

que a prova coligida nos autos não condiz com vício oculto preexistente 

ao tempo da realização do negócio. O autor não se desincumbiu de fazer 

prova mínima que os defeitos e os gastos apontados na inicial decorreram 

de vício oculto, e não do provável desgaste natural do bem, sendo inviável 

responsabilizar o réu pelas despesas que teve que supostamente teve 

suportar após a venda. Da mesma forma, no que se refere ao sustentado 

dano moral, não demonstrou a parte autora qualquer situação a afrontar 

os atributos da personalidade, de modo que a situação enquadra-se, 

dadas as peculiaridades do caso concreto, em conceito de mero dissabor 

que não gera o dever de indenizar e que poderia, inclusive, ter sido 

evitada acaso tivesse se precavido das reais condições do veículo antes 

de finalizar a compra. Diante o exposto, dada a ausência de comprovação 

dos fatos constitutivos do direito da autora, é de se reconhecida a 

improcedência da ação. Também não restou comprovado os danos morais 

informado pelo promovente, posto que as conversas juntadas nos autos 

não demonstram o alegado. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante em 

face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. 

P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003251-83.2020.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

AILTON GOMES JORGE OAB - 284.369.629-15 (REPRESENTANTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO MENDES NUNES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003251-83.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AILTON GOMES 

JORGE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO FERNANDO 

CARNEIRO POLO PASSIVO: JOAO FRANCISCO MENDES NUNES 

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: 04/05/2020 Hora: 14:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 20 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: 1003254-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1003254-38.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANTONIO 

FERNANDES SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 20 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: 1003258-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARABA ARVANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1003258-75.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDSON MARABA 

ARVANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO 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: 04/05/2020 Hora: 15:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 20 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: 1003260-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON MARABA ARVANI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1003260-45.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDSON MARABA 

ARVANI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE 

BRITO POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 04/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 20 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: 1012657-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COELHO IMOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

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.: 1012657-65.2019.8.11.0015 A presente 

certidão tem por finalidade a INTIMAÇÃO acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para 18/11/2019 13:00, na sede do Juizado 

Especial, sito no endereço ao final indicado. COELHO IMOVEIS LTDA - ME 

CPF: 24.757.998/0001-31, RAFAEL EDUARDO BABINSKI CPF: 

069.285.099-61 Endereço do promovente: Nome: COELHO IMOVEIS LTDA 

- ME Endereço: AVENIDA DAS ACÁCIAS, 1485, - DE 1397 A 1655 - LADO 

ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, SINOP - MT - CEP: 78550-212 Endereço do 

promovido: Nome: AGUAS DE SINOP S.A Endereço: RUA DAS 

NOGUEIRAS, 800, - DE 425/426 A 882/883, SETOR COMERCIAL, SINOP - 

MT - CEP: 78550-226 Sinop, Terça-feira, 15 de Outubro de 2019. 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: 1012657-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COELHO IMOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

 

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.: 1012657-65.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011006-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO CALEFFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011006-95.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como foi recolhido o devido 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.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003262-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA GABRIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1003262-15.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:KATIA GABRIEL 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY PERES DE BRITO POLO 

PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 04/05/2020 Hora: 15:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 20 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: 1003268-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ALVES DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1003268-22.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WILLIAM ALVES 

DE JESUS 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: 04/05/2020 Hora: 16:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 20 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: 1003271-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DE ALMEIDA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1003271-74.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANDRE LUIZ DE 

ALMEIDA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 04/05/2020 Hora: 16:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 20 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: 1004092-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLYNA CORREA DA LUZ (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE MAGNANI (REQUERENTE)

B. M. (REQUERENTE)

B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE MAGNANI OAB - MT8836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADLEY JUNIOR TAVARES MACHADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004092-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE MAGNANI, 

KAROLYNA CORREA DA LUZ, BERNARDO MAGNANI, BENICIO MAGNANI 

REQUERIDO: ADLEY JUNIOR TAVARES MACHADO Vistos etc, 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do CPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de provas orais. O Promovido alega que 

os Autores são ilegítimos para figurar no polo ativa da ação, posto que o 

contrato de compra e venda for firmado com o genitor do autor, rejeito a 

preliminar posto que restou incontroverso, que os Promoventes estavam 

no uso do bem na ocasião que o veículo apresentou defeito. Está no pólo 

ativo da ação dois Reclamantes, Bernardo Magnani, e Benício Magnani, 

que são menores de 18 (dezoito) anos, não podendo ser partes nos 

Juizados Especiais. Em face do disposto no art. 8º da Lei nº 9.099/95, 

reconheço a ilegitimidade ativa dos menores, e, por consequência, 

devendo prosseguir o processo em relação aos demais. Passo à análise 

do mérito. O Reclamante pleiteia indenização por danos materiais e morais 

em razão de ter adquirido no dia 15/08/2018 um veículo de fabricação 

2009. Alega que no dia 21/12/2018 realizou viagem ocasião em que o 

veículo apresentou defeito no motor. Inicialmente, exsurge dos autos que o 

negócio foi realizado entre particulares, conforme Contrato de compra e 

venda do veículo juntado no id. 18827924. Desse modo, não se aplicam as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, devendo a lide ser solvida 

com base nas regras comuns do Direito Civil. A relação jurídica entre as 

partes decorre de compra e venda de veículo usado, FIAT/SIENA ELX 

FLEX, PRATA, seminovo (ano/modelo 2009/2009), chassi 

9BD17201M93490228, RENAVAM 12565380, placas KAR-6002, com 

93.000 quilômetros rodados. De efeito, em circunstâncias envolvendo 

negociação de veículo usado, com aproximadamente 9 (nove) anos de 

uso ao tempo da realização do negócio, recomenda-se cautela do 

comprador de forma a resguardar-se de possíveis problemas decorrentes 

de desgastes naturais, que não são indenizáveis. Nesse sentido, o 

entendimento das Turmas Recursais no julgamento de casos 

assemelhados: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO E COM QUASE 20 ANOS DE FABRICAÇÃO. 

ADQUIRENTE QUE ADMITE NÃO TER DIRIGIDO, TAMPOUCO VISTORIADO 

O VEÍCULO ANTES DE AQUIRI-LO, EM NEGOCIAÇÃO QUE SE 

PERFECTIBILIZOU EM DOIS DIAS. AUSÊNCIA DE CAUTELA MÍNIMA DO 

COMPRADOR QUE NÃO PODE AGORA EXIGIR DO VENDEDOR O 

PAGAMENTO PELOS REPAROS QUE TEVE QUE REALIZAR NO BEM. 

CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE VÍCIO OCULTO. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO. 

PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. (Recurso Cível Nº 71006995583, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires 

Tedesco, Julgado em 24/08/2018) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO E FINANCIADO. .LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE 

FINANCEIRO VEÍCULO COM 10 ANOS DE USO. DEFEITOS QUE DECORREM 

DO DESGASTE NATURAL DO VEÍCULO. VÍCIO OCULTO NÃO 

DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE VISTORIA POR MECÂNICO DE 

CONFIANÇA DA AUTORA NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO. NEGLIGÊNCIA 

DA COMPRADORA QUE ASSUMIU O RISCO DE ACEITAR O VEÍCULO NO 

ESTADO EM QUE SE ENCONTRAVA. SENTENÇA REFORMADA PARA 

JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 

(Recurso Cível Nº 71008014110, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 19/10/2018) 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO USADO. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE PARTICULARES. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA, DE ACORDO 

COM O ART. 4º, INCISO III, DA LEI N. 9.099/95, POR SE TRATAR DE AÇÃO 

QUE BUSCA A REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL HIPÓTESE DE 

DECADÊNCIA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. 

CAMIONETE COM 22 ANOS DE USO E COM 428 MIL QUILÔMETROS 

RODADOS, SEM VISTORIA ANTES DA AQUISIÇÃO. DEFEITOS QUE 

DECORREM DO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. RISCO DO NEGÓCIO. 

RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR PARTICULAR AFASTADA. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007587900, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, 

Julgado em 20/07/2018) Destaca-se que os Promoventes, na petição 
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inicial, confirmam ter realizado vistoria prévia, antes da viagem e que o 

bem não apresentou qualquer problema. Nesse diapasão, ao dispor-se o 

Promovente em adquirir veículo usado, com mais de 9 anos de uso, 

assume os riscos do negócio e, sobretudo, os riscos de receber o veículo 

no estado em que se encontrava. Desse modo, impõe-se reconhecer que 

a prova coligida nos autos não condiz com vício oculto preexistente ao 

tempo da realização do negócio. Os Promoventes não se desincumbiu de 

fazer prova mínima que os defeitos e os gastos apontados na inicial 

decorreram de vício oculto, e não do provável desgaste natural do bem, 

sendo inviável responsabilizar o réu pelas despesas que teve que 

supostamente teve suportar após a venda. Da mesma forma, no que se 

refere ao sustentado dano moral, não demonstrou a parte autora qualquer 

situação a afrontar os atributos da personalidade, de modo que a situação 

enquadra-se, dadas as peculiaridades do caso concreto, em conceito de 

mero dissabor que não gera o dever de indenizar e que poderia, inclusive, 

ter sido evitada acaso tivesse se precavido das reais condições do 

veiculo antes de finalizar a compra. Diante o exposto, dada a ausência de 

comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, é de se 

reconhecida a improcedência da ação. Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, reconheço a ilegitimidade ativa dos Reclamantes 

Bernardo Magnani, e Benício Magnani, e, por consequência, julgo extinto o 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação as mesmas, nos 

moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e quanto aos 

promoventes KAROLYNA CORREA DA LUZ e LUIZ HENRIQUE MAGNANI 

julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo reclamante em face do 

reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, §4º da CNGC. Preclusas as vias recursais, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003273-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE BACHMANN KOCZINSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA KMITA OAB - MT26700/O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (REU)

 

PROCESSO n. 1003273-44.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SALETE 

BACHMANN KOCZINSKI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JESSICA 

APARECIDA KMITA, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS, CAMILA SILVA 

ROSA, JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE, EDUARDO MARQUES 

CHAGAS, EDNEY LUIZ HEBERLE POLO PASSIVO: CAMPING CLUB 

PORTAL DA AMAZONIA 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: 

04/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 20 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: 1000700-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICA DE FATIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000700-67.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a parte requereu assistência 

judiciária gratuita. 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: 1005690-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SCHNEIDER & SCHNEIDER JUNIOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITSUI ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REBECA WOLFF MANIERI OAB - SP256350 (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.: 1005690-38.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) promovida(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: 1004062-14.2018.8.11.0015

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:

MADEBOM - MADEIREIRA BOM JARDIM LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004062-14.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011957-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA HELENA BARBOSA FRANCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDE BERNARDETE MOMBACH (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CAROLINA BRAGA MENEZES OAB - MT0015677A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1011957-60.2017.8.11.0015. REQUERENTE: LAURA HELENA BARBOSA 

FRANCOLINO REQUERIDO: LUCINDE BERNARDETE MOMBACH Vistos etc. 

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, 

não havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por LAURA 

HELENA BARBOSA FRANCOLINO em face de LUCINDE BERNADETE 

MOMBACH, objetivando anulação do negócio jurídico. Inicialmente REJEITO 

a PRELIMINAR, arguida na contestação com relação ao prazo decadencial, 

uma vez que não incide o prazo de 90 dias para reclamar do vício de difícil 

constatação de bem durável, senão o prazo quinquenal previsto no art.27 

do CDC, já que a autora postula o ressarcimento dos supostos danos 
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decorrente do negócio jurídico entabulado com parte Ré. Cumpre ressaltar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte requerida como fornecedora, na forma dos arts. 

2.º e 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Noticia a parte 

Autora em síntese, que foi ludibriada ao comprar veículo sinistrado da 

Requerida, juntando nos autos a prova constante no id nº.10406325. 

Informa que tal afirmação dá-se a suposto laudo realizado pela empresa 

DEKRA. Ademais, requer devolução do valor pago, a título de dano 

material, totalizando o pedido final no valor de R$27.646,93(vinte e sete mil 

seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos), bem como 

danos morais sob justificativa de conduta improba da Requerida. Por seu 

turno, a promovida contestou. Alega que houve uma compra e venda de 

veículo usado, conforme foi feita a prova com a juntada de autorização 

para transferência de propriedade de veículo, no valor de 

R$22.000,00(vinte e dois mil reais), em 05/08/2014. Afirma ainda a 

promovida, ocorre que, quanto a impossibilidade de financiamento do 

veículo posteriormente a aquisição, devido a suposta vistoria na empresa 

DEKRA ter constatado que o veículo era sinistrado, sendo o referido 

motivo apto a ensejar a anulação do negócio jurídico, com a devolução de 

valores pagos a título de danos materiais e morais, mantendo com a 

propriedade e posse do veículo, sem juntar nenhuma prova nos autos 

para comprovar. Da análise detida dos autos, no que tange o argumento 

de que o veículo adveio de sinistro, verifica-se que a pretensão autoral é 

fundada em apenas um documento, acostado após na inicial o qual não se 

presta a comprovar o direito alegado. Registre-se que o adquirente do 

veículo deve tomar todas as cautelas necessárias a fim de resguardar-se 

no momento da compra, ao efeito de evitar transtornos futuros ou, até 

mesmo, o eventual arrependimento do negócio. Ora, basta consultarem-se 

os órgãos de registro a fim de saber se há, ou não, eventual restrição que 

recaia sobre o bem. Nesse sentido preconiza; Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO/ANULAÇÃO 

DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO SEM A CIÊNCIA DO 

ADQUIRENTE. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS 

NÃO VERIFICADOS. Hipótese em que as alegações da autora não 

restaram comprovadas em juízo, porquanto não demonstrado que o bem 

adveio de sinistro, tampouco os alegados vícios redibitórios, debatidos na 

lide. Sentença de improcedência confirmada. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível, Nº 70081268518, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em: 24-10-2019) Desta forma, não merece guarida a pretensão da 

Reclamante em ver declarado a nulidade do negócio jurídico. Corolário 

lógico, não havendo agir ilícito por parte do promovido, não há falar em 

indenização por danos morais. Isto posto, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, inciso I, do CPC, hei por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P.I.C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010376-56.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. RIBEIRO DE SOUZA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010376-56.2015.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 241640 Nr: 13051-31.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE DE ARRUDA, JOYCE 

LOANA DE OLIVEIRA DOMINGOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:OAB-MT 21678, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:Nº 21.747/O

 Vistos,

Considerando o teor da certidão retro, apesar de devidamente intimada, a 

Defesa do acusado Bruno Henrique de Arruda não se manifestou acerca 

da necessidade ou não da oitiva das testemunhas Pamela Ramires Santos 

Ferreira e Lucas Souza Amaral. Destarte, presume-se a desistência tácita 

dessa prova, pela que a homologo.

No mais, prossiga-se no cumprimento das determinações para a 

realização da Sessão de Julgamento outrora aprazada.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 124747 Nr: 3960-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRTON RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIA DE SOUZA - OAB:20024

 Ante o exposto, adotando o entendimento jurisprudencial acima exposto, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, art. 109, inciso VI ambos do Código 

Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de LAIRTON RODRIGUES ante a 

prescrição da pretensão punitiva com relação ao crime imputado a ele 

neste processo. Transitando em julgado esta sentença, proceda-se às 

baixas, comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os autos. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 222450 Nr: 1138-52.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael dos Santos Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

 Em razão disso, a quantia apresentada como fiança de R$ 1.448,00 (mil 

quatrocentos e quarenta e oito reais) (fl. 26) deve ser devolvida a 

ele.Destarte, intime-se Fernando Rocha de Souza para informar seus 

dados bancários, e após, oficie-se ao Conselho da Comunidade para que 

devolva o valor pago a maior, em juízo a quantia de 50% do valor pago, 

qual seja, R$ 1.636,01 (um mil seiscentos e trinta e seis reais e um 

centavo), pois deverá ser devolvido a pessoa de Fernando Rocha de 

Souza.No mais, verifico que está anexo a capa deste processo um pacote 

contendo dois anéis, porém em consulta ao sistema Apolo, percebe-se 

que estes bens pertencem ao processo código 315940, os quais já foram 

destinados, conforme decisão datada de 02/03/2020. Assim, determino o 

desentranhamento do referido pacote contendo os anéis.Compulsando 

detidamente os autos, verifico que, à fl. 42, foram apreendidos uma makita, 

uma lixadeira, um par de aro de moto, cor verde, um par de aro de moto, 

cor lilás, três guidões de moto, uma furadeira, uma caixa de ferramentas, e 

um aparelho celular.O par de aro de moto, cor verde, o par de aro de moto, 

cor lilás e os três guidões de moto foram devolvidos a vítima (fl. 44).Em 

seu depoimento perante a Autoridade Policial (fls. 17/19), Rafael dos 

Santos Marques afirmou que a caixa de ferramentas é de sua 

propriedade. Sendo assim, intime-o para que, mediante comprovação de 

propriedade, proceda à restituição do objeto, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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sob pena de destruição.Em relação aos objetos apreendidos e 

encaminhados à diretoria deste foro, conforme certidão de fl. 52, 

determino que sejam destruídos. Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 362005 Nr: 11509-36.2019.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BARELLA SOUZA 

ARAUJO - OAB:25615/O

 Posto isso, REVOGO as medidas concedidas às fls. 10/11, modificadas 

às fls. 26/26-verso e JULGO EXTINTO este feito.Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de 

vezo.Notifique-se o Ministério Público.Publique-se. Dispensado o registro, 

nos termos do §4º do artigo 317 da CNGC. Cumpra-se.Sinop, 19 de março 

de 2020.Rosângela Zacarkim dos Santos Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 294692 Nr: 5151-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERRY ADRIANO SILVESTRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIRALDO BORGES CAMPOS 

- OAB:2687, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT

 CERTIFICO, que diante da Portaria-conjunta n. 249, de 18 de março de 

2020, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que decreta o fechamento 

das comarcas no período de 20/03 a 20/04/2020 e, por determinação 

“verbal” da Magistrada Débora Roberta Pain Caldas, Titular desta 

Secretaria, fica cancelada as audiências agendadas no período 

estabelecido na Portaria supra citada, devendo os autos serem conclusos, 

assim que retornar o atendimento forense para ser redesignada nova data 

de audiência.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369022 Nr: 16070-06.2019.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDCDN, EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNDMGCTM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELAINE FERREIRA ARANTES - 

OAB:OAB/GO 26.268, LUANE MENDES DE SOUSA - OAB:45.053-GO, 

WANESSA FERREIRA RODRIGUES - OAB:41.134-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ELISA DEL PADRE DA 

SILVA - OAB:15318-A/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - 

OAB:OAB/MT 12089 A

 INTIMAÇÃO ACERCA DA DECISÃO QUE SEGUE: "Ante o exposto, 

CONHEÇO dos embargos e lhes NEGO PROVIMENTO.Intime-se a 

executada para cumprimento da decisão proferida às fls. 143-144, no 

prazo de 03 (três) dias corridos, consignando-se que a multa majorada 

naquela decisão retoma o seu curso após o término deste prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 375453 Nr: 2717-59.2020.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LHRDS, ARDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WINNE NATHALLI FALKIEWICZ - 

OAB:10.393-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – RELATÓRIO. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

antecipação de tutela antecipada, proposta por advogada, nos interesses 

do infante LUIZ HENRIQUE RONDON DA SILVA, representado por sua 

genitora Amanda Rondon da Silva, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

 Narrou que a criança apresenta diagnóstico de “Atrofia Muscular Espinhal 

– AME, SMN1/SMN2”, necessitando com urgência do medicamento 

“Nusinersena Spiranza 12 mg/5ML – 6 doses/ano”. Acrescentou que o 

medicamento não foi disponibilizado na rede pública de saúde e o 

requerente não tem recursos financeiros para custeio do tratamento.

Juntou documentos (fls.27-130).

Em consonância com a Resolução TJ-MT/OE n. 09/2019, este Juízo 

declinou da competência em favor da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande/MT em razão de se tratar de feito 

relativo à saúde pública e o Estado de Mato Grosso figurar como 

demandado (fl. 131).

À fl. 137 a parte autora postulou pela desistência da ação.

II – FUNDAMENTAÇÃO. Considerando que o requerente postulou pela 

desistência da ação e que ainda não se consolidou a triangularização 

processual, inexiste razão para continuação do processamento do feito, 

sendo o caso de homologação do pedido.

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação e 

DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil.

Isento de custas (ECA, art. 141, § 2º) e sem honorários.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318014 Nr: 14377-36.2013.811.0002

 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: IFMPDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO RODRIGUES 

LEIRIÃO - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS

FINALIDADE: FINALIDADE: Pelo presente, fica a parte Autora acima 

identificada, devidamente INTIMADA a manifestar o interesse no 

prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco)dias, sob pena de extinção 

e arquivamento do processo, tendo em vista que o feito encontra-se 

paralisado há mais de 1 (um) ano, a depender de providências única e 

exclusivamene do Requerente..

E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 

ignorância no futuro, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000159-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. F. X. (EXEQUENTE)

A. J. F. X. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA TORRES XAVIER OAB - 041.872.271-48 (REPRESENTANTE)
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ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. F. D. S. S. (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000159-39.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Trata-se de Execução de Alimentos. Não consta nos autos a 

sentença homologatória (id. 27785544). Assim sendo, intime-se a parte 

autora, pela sua Patrona, para trazer aos autos o documento essencial, 

sob pena de indeferimento da inicial. Com a emenda, proceda-se à 

conclusão. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 611773 Nr: 4342-70.2020.811.0002

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 04 e MANTENHO a prisão do 

executado pelo período que resta ser cumprido.Traslade-se cópia da 

presente para os autos de Cumprimento de Sentença, em apenso (Código 

n º .  2 4 8 9 1 3 ) . I n t i m e m - s e . C i e n t i f i q u e - s e  o  M i n i s t é r i o 

Público.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de Março de 2020.CHRISTIANE 

DA COSTA MARQUES NEVESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424700 Nr: 24455-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGADA, MARINEIDE DE ARRUDA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALMEIDA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:MT 15.948, Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - 

OAB:MT 14.485, JÉSSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - 

OAB:18.900/MT, JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16289/A, RUTE PEDROSA FIGUEIRA - OAB:18.357, VITTOR 

ARTHUR GALDINO - OAB:MT 13.955

 Processo nº. 24455-21.2015.811.0002.

Código nº. 424700.

VISTOS etc.

Acolho o parecer do Ministério Público de fls. 154.

Elabore-se estudo psicossocial na residência do genitor/executado, a fim 

de averiguar a real situação em que a infante V. G. A. A. se encontra, 

além de outras considerações que a equipe multidisciplinar entender 

necessárias, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Com o aporte do estudo nos autos, diga a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Março de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 213731 Nr: 9180-76.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NmrPASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MENDES MADEIROS - 

OAB:22528/O

 Processo nº. 9180-76.2008.811.0002.

Código nº. 213731.

VISTOS etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença.

A Defensoria Pública, que representa a parte autora, requereu a 

suspensão do processo, ante as infrutíferas tentativas de contanto com a 

assistida (fls. 107).

O requerido não foi localizado para intimação pessoal (fls. 108).

Às fls. 111, a irmã da autora informou que esta se mudou para o Estado 

do Pará.

Assim sendo, diante da desídia da parte exequente, eis que o feito se 

encontra-se paralisado desde o ano de 2018, bem ainda a informação de 

que esta se mudou para o Estado do Pará sem informar seu atual 

endereço nos autos, não há alternativa a não ser a extinção do processo.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

P. R. I.

Isento de custas (fls. 35, item “a”).

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Março de 2020.

 CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 10809 Nr: 781-10.1998.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESSI MONTELANI MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENER BENEZER MONTELANI DA SILVA, 

BJDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, UNIVAG - NUCLEO DE 

PRATICA JURIDICA - OAB:

 Processo nº. 781-10.1998.811.0002.

Código nº. 10809.

 VISTOS etc.

Corrija-se a numeração, eis que da folha 79, a numeração voltou para 74.

Defiro o pedido de fls. 197verso.

Retifiquem-se a capa dos autos e o Sistema Apolo para o fim de constar 

no pólo ativo da ação, como parte exequente, o Sr. Kener Benezer 

Montelani da Silva, eis que completou a maioridade civil (fls. 168).

Intime-se o exequente Kener Benezer Montelani da Silva, pessoalmente, 

para informar se imitiu-se na posse do imóvel e se há interesse em cobrar 

eventual diferença pendente de pagamento.

Observo que a ação começou pelo rito da prisão, para cobrança dos 

meses de Abril e Maio de 1998 (fls. 04).

O executado requereu a conversão para o rito da expropriação e indicou 

bem a penhora, e, o credor, concordou com a nomeação.

 Nos cálculos, periodicamente, foram acrescentados os meses que se 

passavam (fls. 108), como ocorre com o rito da prisão.

Enfim, o credor afirmou que não abria mão dos alimentos cobrados, mas 

que concordava que o período ficasse limitado a 10/04/2011 (fls. 167), 

data da maioridade.

Assim, em resumo, estão sendo cobrados neste processo os alimentos 

devidos no importe de 50% do salário mínimo (fls. 77/79), pelo período de 

Abril de 1998 a 10/04/2011.

Do exposto, havendo interesse do credor em prosseguir com a execução, 

deve indicar bens passíveis de penhora.

Nesse caso, o processo deverá ser remetido à Contadoria para 

elaboração do cálculo no período acima, com abatimento do valor do 

imóvel adjudicado – que o fora pelo valor da avaliação -, apurando-se a 

diferença.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 19 de Março de 2020.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
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 JUÍZA DE DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016360-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. O. V. (REQUERENTE)

N. F. D. C. (REQUERENTE)

C. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ JOSE FERREIRA OAB - MT8212-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. 1016360-43.2019 - PJE GUARDA. REQUERENTES: 

CRISTINA VACARO (genitora do adolescente) e NASCER FERREIRA DE 

CAMPOS (tio materno). Vistos etc. Trata-se de PEDIDO DE 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE GUARDA ajuizada por CRISTINA 

VACARO (genitora do adolescente) e NASCER FERREIRA DE CAMPOS (tio 

materno), visando a regularização da situação fática em relação a guarda 

do adolescente VICTOR HUGGO ORLANDO VACARO, nascido em 

09/05/2007. Extrai-se da exordial, que as partes firmaram acordo 

concernente à guarda do adolescente VICTOR HUGGO ORLANDO 

VACARO, uma vez que esse encontra-se morando na Espanha e está 

sob os cuidados de seu tio materno desde o mês de julho do ano de 2019, 

onde já se encontra matriculado e adaptado àquele país (ID. 29161272). 

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à 

homologação do acordo de guarda deduzido entre os requerentes (ID. 

30079289). Vieram-me os autos conclusos. Considerando o acordo 

firmado entre os requerentes, HOMOLOGO a referida avença, nos termos 

do artigo 487, III, b), do Código de Processo Civil, o acordo tal qual o 

entabulado ID. 29161272 e declaro, por consequência, extinto o presente 

feito. Sem custas. Expeça o termo de guarda. 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001463-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. Q. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

ANANDA ALVES DA COSTA OAB - MT22033/O (ADVOGADO(A))

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. X. Z. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/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. 1001463-78.2017.8.11.0002. 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando extrapolado o prazo de 

dilação solicitado, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e Provimento 56/2007, 

impulsiono os autos à parte autora (na pessoa de seus advogados) para 

promover andamento ao feito em 5(cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 20 de 

março de 2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA 

Analista Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, 

s/nº, Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003471-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA RAMALHO DE OLIVEIRA OAB - 040.412.391-09 

(REPRESENTANTE)

SILVIA REGINA COSTA SOTO OAB - MT18509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES DA COSTA SILVA (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO EXECUÇÃO Vistos. Recebo os autos no estado em se 

encontram. Considerando-se que trata-se de execução provisória de 

decisão em processo em tramite perante essa Especializada. Associe-se 

aos autos n. 1005375-83.2017.8.11.0002. Após conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 434457 Nr: 3702-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADC, MDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:12.713, GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:MT 20.287, 

GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:OAB-MT 20.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizada 

por GUSTAVO APARECIDO DE ALMEIDA CAMPOS, neste ato 

representado por sua genitora, MIGUELINA DORVANETE DE CAMPOS, em 

face de MARCOS PAULO DE ALMEIDA.(...) Decido. (...) Não obstante, 

mister consignar que a referida extinção não impede o ajuizamento de 

nova de demanda. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com 

fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas. 

Sem honorários. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

 Cod. Proc.: 338548 Nr: 6750-44.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGF, LRR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jessika Naiara Vaz da Silva - 

OAB:21.354

 Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada 

por CINTHYA GABRIELLI FERREIRA, neste ato representada por sua 

genitora, LUARA RAYLLINE RODRIGUES, em face de FAGNER JOSÉ DA 

SILVA FERREIRA.(...) Decido.(...) Não obstante, mister consignar que a 

referida extinção não impede o ajuizamento de nova de demanda. Posto 

isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 485, III, do 

Código de Processo Civil. Sem custas. Sem honorários. P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113435 Nr: 8950-68.2007.811.0002

 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: JBES, CVDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINE ALMEIDA 

SOUZA - OAB:MT 26.064, CAMILA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:18857, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:203049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECILIANA MARIA 

FANTINATO VIEIRA - OAB:8.464/MT

 Nos termos da legislação vigente (art. 203, §4º/CPC) e com espeque no 

que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono estes autos à nova patrona 
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constituída pela inventariante, Ana Caroline Almeida Souza - OAB/MT 

26.064, para no prazo de 5(cinco) dias promover andamento ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004653-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SANTOS MOTA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCIEL FERREIRA MIRANDA OAB - MT27866/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

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 Vistos. Recebo os autos no estado em que se encontram. 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do artigo 98, do 

Código de Processo Civil. Acerca do pedido inicial, ouça-se o Ministério 

Público. Às providências Eulice Jaqueline Da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1010919-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE OAB - MT10132-O 

(ADVOGADO(A))

LAUTHER FABIO SOARES OAB - 021.599.491-40 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (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 RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL Vistos. Recebo os autos no 

estado em que se encontram. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita 

nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil. Acerca do pedido 

inicial, ouça-se o Ministério Público. Às providências Eulice Jaqueline Da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020405-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VARJAO DA SILVA FERREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE WOICHECOSKI (TESTEMUNHA)

CLAUDIO WOICHECOSKI (TESTEMUNHA)

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 Declaratória de União Estável “Post Mortem” Vistos, Recebo os 

autos no estado em que se encontram. Defiro 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, intimando-se as partes, para comparecer a Audiência 

de Conciliação que se realizará no dia 23/9/2020 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”. Expeça-se o necessário. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002532-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROMAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE NUTRICAO ANIMAL EIRELI 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RANIELE SOUZA MACIEL OAB - MT23424-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODILSON GONCALO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

PJE n. 1002532-48.2017.8.11.0002 CERTIFICO que a parte executada foi 

citada dos termos da ação, conforme se verifica no ID n. 22535515 de 

13/08/2019, entretanto deixou transcorrer “in albis” o prazo de 3 (três) 

dias para comprovar nos autos o pagamento do débito, bem como o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentar embargos. Assim, IMPULSIONO o 

processo para proceder a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte 

exequente para manifestar acerca da presente certidão, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003536-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. F. D. J. (AUTOR(A))

WANISCLEY FRANCISCO DE JESUS (AUTOR(A))

SUELY FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON RUBENS DO ESPIRITO SANTO OAB - MT7463-O (ADVOGADO(A))

MARIANA CORDEIRO FORTES DE BARROS OAB - MT23780/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO MARCIO MENDES DA SILVA (REU)

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PJE n.1003536-86.2018.8.11.0002 CERTIFICO que a contestação 

apresentada pela denunciada a lide no ID n. 24195930/seguintes de 

23/09/2019 é tempestiva. Assim, IMPULSIONO o processo para proceder a 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para apresentar 

impugnação a mencionada contestação no prazo de dez dias, conforme 

determinado no ID n. 20488425 de 31/05/2019. VÁRZEA GRANDE, 20 de 

março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018665-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO OAB - SP309115 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. ALMADA TAVEIRA (REQUERIDO)

 

PJE n. 1018665-97.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

30243630 de 13/03/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020062-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR PAULINO MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LEMOS DE EURIDES CAMPOS OAB - PR66941 (ADVOGADO(A))
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ADILSON MENAS FIDELIS OAB - PR29596 (ADVOGADO(A))

PAULINNE AYME HAMADA OAB - PR62959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILLSON CAVALCANTE DE AGUIAR (REQUERIDO)

 

PJE n. 1020062-94.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

29796838 de 03/03/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014567-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DOS SANTOS COCA 06804440846 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARUAN MILLER FELIX GUIMARAES OAB - SP288678 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA CRISTINA FERRAZ FERREIRA (REQUERIDO)

 

PJE n. 1014567-69.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

29565267 de 23/02/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004753-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JURACY PERSIANI OAB - MT24536/O (ADVOGADO(A))

PABLO JOSE MELATTI OAB - MT11096-O (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES OAB - MT10416-O 

(ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA OAB - MT23880/O 

(ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA OAB - MT9020-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA LAURA DA SILVA E SILVA (EXECUTADO)

 

PJE n. 1004753-33.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

26796438 de 03/12/2019 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001527-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram anexadas tempestivamente.Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas. 25 de janeiro de 2017 

EUCARIS TAQUES PEREIRA 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002642-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BLESS SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

ARACELI MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE OAB - MT24538/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REU)

SAGA MALLS SPE 010 LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte autora 

para impugnar a contestação 25 de abril de 2017 EUCARIS TAQUES 

PEREIRA

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299920 Nr: 20555-35.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIAGO BARROS ASSIS E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO A MEDEIRO - 

OAB:113996SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o laudo pericial

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016903-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THATIANE CAMPOS MARCILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

COLUMBANO FEIJO OAB - SP346653 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017788-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT15441-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES OAB - MT12724-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 20 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: 1013256-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))
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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))

 

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, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018878-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MELOPE AKIYAMA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA OAB - MT13714/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015212-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA GUIMARAES LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES OAB - MT8907-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 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, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015722-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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, 20 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010820-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FAGUNDES MAGELA APARECIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO DA SILVA DIONIZIO OAB - MT0013556A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015975-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO BRITO ALEXANDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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, 20 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: 1015680-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO LOPES GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELEUTERIO GOMES OAB - MT21893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

VIP - GESTAO E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUISA ROCHA DUARTE OAB - MA13633 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 
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Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015291-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA APARECIDA JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIANO LOURENCO SANCHES OAB - MT11333-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CLUBE DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 20 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011350-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS OAB - MG98575 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO RAVAGNANI GASPAROTTO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006623-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANETH FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA JOSE DA SILVA XAVIER (AUTOR(A))

CONCEICAO DE FREITAS RIBEIRO (AUTOR(A))

NADIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 20 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: 1009274-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR OAB - MT10953-O 

(ADVOGADO(A))

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

LIDIANE LEMES DE CAMPOS OAB - MT25569/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019750-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIEL CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSUÉ SILVA ALVES (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, 20 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002327-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS 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:

KLEITON SILVA DOS SANTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA MANIFESTAR A RESPEITO DA NEGATIVA DE CITAÇÃO NO 

PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA GRANDE, 20 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1019987-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT10407-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 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, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001581-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIRENE FORTALEZA DE MORAIS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091-O (ADVOGADO(A))

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE ABRAO DO NASCIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO OAB - MT17992-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE QUINZE DIAS. VÁRZEA GRANDE, 20 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 317834 Nr: 14182-51.2013.811.0002

 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: ODILZA MARIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO ODONTOLÓGICO DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DE CARVALHO PERRI - 

OAB:18.217 MT, MARISA N. C. PERRI - OAB:9843-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSYANE MARIA CORREA DA 

COSTA FERREIRA - OAB:MT 14.506

 Intimo as partes para manifestarem oque entenderem de direito no prazo 

de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379642 Nr: 26474-34.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO ( nome fantasia: ORION VEICULOS)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO ADMINISTRAÇÃO CONSORCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Certifico que o patrono do Requerido indicado para receber intimações 

não estava cadastrado nos autos (fls 188), o que foi regularizado nesta 

data, motivo pelo qual encaminho o movimento "Decisão->Determinação", 

de 09/03/2020, para nova publicação: "Vistos. (...) Ante o exposto, rejeito 

a preliminar e declaro o feito saneado. Nos termos do art. 357, incisos II e 

IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a existência de concordância 

da requerida com a desistência da compra do veículo, se era devida a 

baixa no gravame do bem, a existência de danos materiais e a 

responsabilidade civil da requerida em indenizar a autora. Defiro a 

produção de prova requerida pelas partes (fls. 168, 175) consistente em 

testemunhal e depoimento pessoal do representante da autora, ficando 

desde já advertida de que seu representante deverá comparecer à 

audiência de instrução e julgamento, sendo presumidos confessados os 

fatos alegados caso não compareça ou comparecendo, se recuse a 

depor, mediante a aplicação da pena de confissão (CPC. § 1º, art. 385). 

Com relação ao pedido da requerida para que a autora comprove nos 

autos o pedido formal/termo de desistência assinado pelo consociado, 

verifico que este foi juntado com a inicial às fls. 14. Consigno que, caso 

queiram provar o alegado por meio de documentos as partes deverão 

fazê-lo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Para tanto, 

designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 5 de maio de 

2020, às 15h30. O rol de testemunhas da parte autora consta às fls. 168. 

A intimação das testemunhas arroladas deverá ser providenciada pela 

parte que as arrolou (artigo 455, do CPC) e realizada por carta com aviso 

de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (artigo 

455, §1º, do CPC). Consigno que, a inércia na realização da intimação da 

testemunha importa na desistência de sua inquirição, conforme previsão 

do §3º, do artigo 455, do CPC. Intimem-se, pessoalmente, o representante 

da requente para comparecer à audiência (art. 385, § 1º, do CPC). Sem 

prejuízo, intime-se a requerente para, querendo, manifestar-se quanto à 

impugnação ao cumprimento provisório de astreintes, proposto pela 

requerida às fls.190/192, no prazo de 15 (quinze) dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386547 Nr: 3033-87.2015.811.0002

 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: FERNANDO FIGUEIREDO DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES 

S/A (ENERGISA) - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM MARCOS 

VASCONCELOS - OAB:11.323-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:MT 3.127A

 Intimo as partes para se manifestarem oque entederem de direito no prazo 

de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 399303 Nr: 10964-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO VIDEIRA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES DE MIRANDA - 

OAB:15123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para, no prazo de cinco(05) dias, comprovar o 

recolhimento das custas de distribuição para cumprimento da Carta 

Precatória expedida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 239768 Nr: 1145-59.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRIAN TEREZINHA WEBER, HELCIO CARLOS VIANA 

PINTO

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:OAB/MT 6588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937/ OAB PR

 Certifico que, em cumprimento de item II de fls: 204, encaminho o 

movimento "Decisão->Determinação", de 30/10/2019, para nova 

publicação: " Vistos etc.1 - Em pauta cumprimento de sentença em relação 

aos honorários de sucumbência arbitrado na sentença de fls. 184/186 (fls. 

197/199). Contudo, incluiu o exequente nos cálculos apresentados a multa 

prevista no art. 523, § 1º, do CPC, bem assim dos honorários que entende 

ser devidos nesta fase processual. Pois bem. Não há o que se falar em 

incidência da multa do art. 523, § 1º, do CPC, tendo em vista que o 

cumprimento da sentença não se efetiva de forma automática, sendo certo 

que, somente após o decurso do prazo de 15 dias a contar da intimação 

da parte para adimplemento voluntário é que importará a incidência sobre o 

montante da condenação de multa no percentual de 10%. Da mesma 

maneira não incide, neste momento, os honorários de sucumbência na 

fase do cumprimento de sentença, sob os mesmos fundamentos dito 
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alhures, considerando ainda que este juízo sequer estipulou tal valor 

eventualmente devido. Desta feita, intime-se a executada/requerida para 

que pague o valor do saldo devedor no valor de R$ 10.965,67, com as 

cominações legais estipulados na sentença (sem a incidência da multa e 

honorários), no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não haja pronto 

pagamento no prazo mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários 

advocatícios no importe de 10% sobre o valor devido, com fulcro no art. 

523, §1º, do CPC. Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o 

pagamento voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC). 2 - Procedam-se às alterações necessárias, 

vez que se trata de cumprimento de sentença, fazendo constar como 

exequente Helcio Carlos Viana Pinto e como executado Banco do Brasil 

S/A. 3 - Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268059 Nr: 15622-53.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE CARLOS WILHEIM TOMESS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDINA CARNEIRO DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Intimo as partes no prazo de 10 dias para o que entenderem de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008941-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MELERO (REQUERIDO)

IDOVAN ANTONIO GIANELLO GNOATO (REQUERIDO)

VALFORT - COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1008941-35.2020.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de ação proposta pelo Estado de Mato Grosso, logo, 

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, 19 de março de 

2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002509-39.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAIDE TONHOLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS 

DOS CORREIOS (EXECUTADO)

POSTAL SAÚDE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS OAB - MG74659 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio da presente certidão, intimo as partes para, no prazo COMUM de 

10 (dez) dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009570-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar Contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003505-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE CARVALHO SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (PERITO / INTÉRPRETE)

SIRLEI DANTAS (CONFINANTES)

PAULO ROBERTO DA SILVA (CONFINANTES)

PEDRO FACIM BONATTO (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006157-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MORAES ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006157-90.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

JAIRO MORAES ARAUJO REU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 

Vistos. Aportou aos autos petição de id. 27587985 no qual a parte 

requerida alega não possuir interesse na produção da prova pericial, 

razão pela qual requereu a sua isenção ao pagamento dos honorários 

periciais. Malgrado o teor dos fundamentos levantados pela parte autora, 

não vislumbro qualquer mudança no cenário fático ou jurídico que possa 

alterar a convicção anteriormente formada na decisão de id. 26185392. 

Isso porque, conforme já mencionado na referida decisão existe dúvida 

acerca da assinatura constante no documento de id. 15442332. Posto 

isso, mantenho a decisão objurgada pelos seus próprios e jurídicos 

fundamentos. Outrossim, determino que parte requerida realize o depósito 

integral da cota parte dos HONORÁRIOS e apresente a via original do 

documento de id. 15442332, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

constituir ato atentatório ao exercício da jurisdição, com a aplicação de 

MULTA, na forma do art. 77, § 2º do Código de Processo Civil. Cumprida a 

determinação supra dê-se início a pericia determinada nos autos. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016335-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAMEDES ALMEIDA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE OAB - MT25724/O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012153-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES BATISTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005693-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIVAEDSON CALIXTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A M COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005693-61.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

RIVAEDSON CALIXTO REU: A M COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS 

LTDA - ME Vistos. Da detida análise dos autos, observo que parte autora 

incluiu no polo passivo da lide “Marcela Carvalho de Freitas”, no entanto, 

não há nos autos qualquer relação da referida pessoa com o objeto da 

presente demanda, tendo a negociação aparentemente ocorrida apenas 

entre o autor e a empresa A M Comercio e Locação de Veículos, estando 

o veículo transacionado em nome de Andrelio Ricardo Marin de Lima, 

conforme o contrato de compra e venda e o certificado de registro do 

veiculo (Id. 29453631). Além disso, embora a parte autora tenha 

mencionado na inicial os requeridos Andrelio e Marcela, apenas promoveu 

o cadastro no sistema da empresa AM Comércio, gerando dúvidas de 

quem realmente compõe o polo passivo da lide. Assim, determino, venha à 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer a legitimidade de 

Marcela Carvalho de Freitas para figurar no polo passivo da lide, bem 

como quem, de fato, compõe o polo passivo da lide, sob pena de 

indeferimento. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369286 Nr: 18897-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANDIR TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICHELL DOS SANTOS RIBEIRO, VANDI 

VALDI EVANGELISTA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 18897-05.2014.811.0002

 ESPÉCIE: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: IVANDIR TORRES

PARTE RÉQUERIDA: RONICHELL DOS SANTOS RIBEIRO e VANDI VALDI 

EVANGELISTA JUNIOR

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Ronichell dos Santos Ribeiro, 

portador do RG nº 2489581-9 SSP/MT, devidamente inscrito no CPF nº 

003.972.622-30.

FINALIDADE: Proceder com a CITAÇÃO do requerido RONICHELL DOS 

SANTOS RIBEIRO, brasileiro, portador do RG nº 2489581-9 SSP/MT, 

devidamente inscrito no CPF nº 003.972.622-30, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, consoante consta da petição inicial a seguir 

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

do prazo deste edital, caso queira, apresente resposta à ação que lhe é 

proposta.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de despejo com pedido de liminar – 

imissão na posse por abandono – C/C cobrança de alugueis e acessórios, 

proposta por Ivandir Torres, portador do RG nº 139625402 SSP/MS, 

devidamente inscrito no CPF nº 338.615.601-00 em desfavor de Ronichell 

dos Santos Ribeiro, portador do RG nº 2489581-9 SSP/MT, devidamente 

inscrito no CPF nº 003.972.622-30 e Vandi Valdi Evangelista Júnior, 

aduzindo, em síntese, que o autor é legitimo proprietário dos imóveis: lote 

05, 06, 07 e 08, todos da quadra 47 do loteamento Jardim Marajoara II e em 

17/12/2010, celebrou contrato de locação com o 1º réu, com prazo de 02 

(dois) anos, cujo valor inicial era R$600 (seiscentos) reais. Discorre que 

até 08/2012 o 1º requerido cumpria com todas as suas obrigações, porém 

a partir deste mês supra, iniciou os atrasos de algumas parcelas. Ato 

continuo, para surpresa do requerente o 1º requerido sublocou o imóvel 

para o 2º requerido, sendo que este, lhe emitiu cheques para quitação dos 

débitos em aberto, porém, todas as cártulas foram devolvidas sem 

provisão de fundos, informa ainda que, em 04/10/2013 teve conhecimento 

que o 2º requerido estava subtraindo o telhado e toda a estrutura do 

imóvel, fato este que ocasionou a lavratura do boletim de ocorrência 

juntado aos autos, assim sendo, relata que o imóvel encontra-se 

abandonado e requer o processamento do feito para condenar os réus ao 

pagamento das prestações locatícias vincendas, declarar rescindido o 

contrato de locação existente entre as partes. Deu-se á causa o valor de 

R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

DESPACHO: Vistos, Considerando que o requerido Ronichell dos Santos 

Ribeiro não foi localizado para ser citada, defiro o pedido de fls. 179/180 e 

ordeno seja o requerido citado por edital, este com prazo de 20 (vinte) 

dias, devendo constar no edital a advertência do art. 257, IV, do Código de 

Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze (15) dias para 

contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III, c/c art. 231, IV). Decorrido os 

prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, 

desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, que deverá ser regularmente intimado para patrocinar a 

defesa do requerido RONICHELL DOS SANTOS RIBEIRO. Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do 

CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão. 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, determino que a publicação do edital de citação seja em jornal 

local de ampla circulação a ser providenciado pela parte autora, o que 

faço com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea Grande-MT, 23 de 

agosto de 2019. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito Vistos. 

IVANDIR TORRES promove a presente ação de despejo c/c cobrança em 

desfavor de RONICHELL DOS SANTOS RIBEIRO e VANDI VALDI 

EVANGELISTA JÚNIOR, sustentando, em síntese, ter locado quatro lotes 

urbanos contíguos (fl. 06), de sua propriedade, ao primeiro requerido, 
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tendo o mesmo incorrido em mora pelo não pagamento dos aluguéis e 

encargos locatícios, bem como sublocado a área, sem sua anuência, ao 

segundo requerido, o qual teria assumido os débitos da locação, mas 

também não honrou com os compromissos; vindo, ainda, subtrair “os 

telhados e toda a estrutura que existia no imóvel, deixando-o em completo 

estado de abandono”. Segue afirmando que a presença de entulhos e 

acúmulo de insetos e animais peçonhentos no local tem ensejado diversas 

reclamações por parte dos vizinhos; além do que pretende reaver os 

imóveis para dar início a obras no local. Assim, pleiteia a concessão de 

liminar de despejo e a decretação de sua imissão na posse dos 

respectivos imóveis, enquanto, no mérito, pugna pela declaração de 

rescisão do contrato de locação e pela cobrança dos alugueis atrasados 

e acessórios da locação. Instruiu os pedidos com os documentos de fls. 

17/90, e, instado a emendar a inicial, o fez às fls. 97/102. É a síntese do 

necessário. Decido. Inicialmente, ACOLHO a emenda à inicial, a fim de que 

surtam seus efeitos legais e jurídicos. Conforme disciplina da Lei n.º 

8.245/91, a desocupação liminar de imóveis, na ação de despejo, será 

concedida desde que se enquadre em alguma das situações previstas 

nos incisos do § 1º do art. 59, a saber: “Art. 59. Com as modificações 

constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º 

Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, 

independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada 

a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que 

tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo 

(art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas 

testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses 

para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto 

no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de 

trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do 

prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo 

em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário 

sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no 

inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por 

lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, 

celebrada com o locatário; VI - o disposto no inciso IV do art. 9º, havendo 

a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, 

determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente 

executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a 

consenti-las; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) VII - o término do prazo 

notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de 

nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído 

pela Lei nº 12.112, de 2009) VIII - o término do prazo da locação não 

residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou 

do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; 

(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 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. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)” (destaquei) Da detida 

análise dos autos, constatei que o requerente embasou a sua pretensão 

liminar nos incisos V, VI e IX do § 1º do art. 59, que dispõem, 

respectivamente, sobre a retomada do imóvel pelo locador, 

independentemente da oitiva da parte adversa e desde que prestada 

caução: quando o sublocatário permanecer no bem após a extinção da 

locação celebrada com o locatário; quando necessárias reparações 

urgentes no imóvel; e quando não adimplidas as obrigações pecuniárias. 

Com efeito, observo que por força do contrato de fls. 19/22, os lotes 05, 

06, 07 e 08, situados na Avenida Filinto Muller, Quadra 47, Bairro Jardim 

Marajoara II, nesta cidade, foram locados pelo autor ao primeiro requerido 

(RONICHELL) pelo período de 02 (dois) anos, findo em 01/12/2012; sem 

prejuízo da prorrogação “por prazo a combinar”, a se realizar, a princípio, 

mediante “instrumento escrito e acordado entre as partes” (cláusula V). 

Sobremais, verifico expressa estipulação vedando a alteração da 

destinação da locação, bem como a transferência, a sublocação, a 

cessão ou o empréstimo sob qualquer pretexto (cláusula VII, item c). Não 

obstante, o autor noticia que o aludido locatário deixou de pagar os 

aluguéis e demais encargos vencidos a partir de agosto de 2012, e a sua 

revelia, sublocou os respectivos imóveis ao segundo requerido (VANDI), 

que, em tese, teria se comprometido a “liquidar todos os débitos em atraso 

e regularizar a situação contratual”, o que tampouco fez (fl. 06). A esse 

propósito, vislumbram-se, às fls. 29/30, cheques de terceiros, 

supostamente dados em pagamento ao autor pelo sublocatário, e 

devolvidos por insuficiência de fundos. Bem assim, boletim de ocorrência, 

às fls. 32/34, noticiando o Sr. Vandi supostamente estaria “desmontando o 

prédio (arrancando telhas, janelas, madeiramento)”, sem a autorização do 

requerente. Valendo o registro de que à falta de designação, na inicial, de 

endereço do locatário (primeiro requerido), este juízo obteve a informação, 

junto aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD, de que o mesmo tem domicílio no 

município de Manaus-AM (fls. 94/96). Pois bem. A propósito da liminar de 

despejo fundada no art. 59, § 1º, inciso V, da Lei do Inquilinato, o 

professor e ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, 

SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA, preleciona que “não poderá o 

sublocatário permanecer no imóvel, após extinta a locação, por falta de 

título hábil, seja ele autorizado pelo locador ou não.” Isso porque, 

tratando-se a sublocação de um contrato acessório, dissolvida a causa 

principal, que é a locação, por corolário lógico, aquela também se 

extinguirá. Lado outro, quanto à pretensa liminar fundada na necessidade 

de realização de obras urgentes nos imóveis, cumpre observar que o 

dispositivo indigitado (art. 59, § 1º, inc. VI) pressupõe que elas não 

possam ser executadas com a permanência do locatário ou outras 

pessoas no imóvel e tenham sido determinadas pelo Poder Público, que 

evidentemente não é o caso dos autos, porquanto o autor intenta retomar 

os imóveis para execução de obras voluntárias, conforme faz crer a 

documentação de fls. 68/85. Finalmente, consigno que o caso em tela 

também se amolda à descrição contida no art. 59, §1º, inciso IX, da Lei n.º 

8.245/91, segundo a qual a desocupação liminar poderá ser concedida, 

em caso de falta de pagamento, desde que demonstrados, 

cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a falta de pagamento, no 

vencimento, dos aluguéis e encargos da locação; b) não estar o contrato 

de locação garantido por umas das modalidades de garantia do artigo 37 

da mesma lei; c) oferecimento de caução equivalente a 03 (três) meses de 

aluguel. Conforme nos remete SYLVIO CAPANEMA DE SOUZA, “a mora do 

locatário, quanto ao pagamento de qualquer prestação pecuniária 

decorrente do contrato de locação, legitima o locador a propor a ação de 

despejo”. Destarte, como a hipótese dos autos versa de mora ex re, a 

situação de inadimplência exsurge do simples vencimento do prazo para 

pagamento das obrigações pecuniárias previstas no contrato, 

dispensando prévia interpelação do locatário/sublocatário. Sobremais, 

verifico que o contrato de locação que instrumentaliza a lide não foi 

subscrito por fiador, e tampouco institui caução, seguro de fiança locatícia 

ou cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento (art. 37 da LI). 

Não havendo que se falar, portanto, em constituição de garantia. 

Outrossim, a parte autora pleiteou e resguardou, desde o início, a 

prestação da caução exigida em lei, a fim de garantir eventuais prejuízos 

ao réu (fl. 14). Consigno, por derradeiro, que a medida mais acertada, por 

ora, é a concessão liminar de despejo nos termos da fundamentação 

supra, não sendo o caso, de se determinar, de plano, a imissão do autor 

na posse dos imóveis (art. 66 da LI), já que pelo contexto retratado nos 

autos, entendo ser necessária a constatação sobre o efetivo abandono 

da área objeto do litígio. Pelo exposto, presentes os requisitos 

autorizadores da concessão da medida liminar de desocupação, DEFIRO 

este pleito, pelo que, lavrado o termo de caução, DETERMINO que se 

expeça o competente mandado a fim de intimar os requeridos para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, desocuparem voluntariamente os imóveis 

descritos na inicial, sob pena de despejo compulsório. Cientifiquem-se, 

também, os eventuais sublocatários ocupantes do imóvel, que poderão 

intervir no processo como assistentes (art. 59, § 2º, da LI). No mesmo ato, 

DETERMINO que o Sr. Oficial de Justiça constate se os lotes em questão 

se encontram desocupados e o período deste fato, solicitando, inclusive, 

informações de vizinhos. No mais, INDEFIRO a citação do primeiro 

requerido por edital, nos moldes requeridos à fl. 97, tendo em vista que a 

citação editalícia somente é admitida em casos excepcionais; isto é, 

quando presente alguma das hipóteses do art. 231 do Código de Processo 

Civil, bem como após ser tentada a localização pessoal do réu por todas 

as formas, e estas resultarem infrutíferas, o que não se vislumbra neste 

feito. Nesse passo, DETERMINO seja o requerido RONICHELL citado nos 

endereços constantes às fls. 94/96, bem como o requerido VANDI citado 

no endereço constante à fl. 05, a fim de contestarem a ação, no prazo de 

15 (quinze) dias, consignando-se as advertências legais (arts. 285 e 319, 

do CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, à parte autora para, em 15 (quinze) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo do julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificar as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 
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indeferimento. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Às providências 

necessárias Várzea Grande-MT, 19 de setembro de 2014.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, 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 

em lugar de costume, cumprindo as formalidades legais. Eu, Bruno Máximo 

Frandaloso, digitei.

Várzea Grande - MT, 19 de março de 2020.

JULIO ALFREDO PREDIGER

Gestor Judiciário

Aut. Art. 1205 da CNGC

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº

 Bairro: Água Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700

Fone: (65) 3688-8400.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 407100 Nr: 15180-48.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELIANE DE SOUZA PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FIRMINO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:OAB/MT - 2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IARA DE SOUZA SOUZA 

MIRANDA - OAB:19745/E/MT, JOSE WILSEM MACOTA - UNIVAG - 

OAB:7481 OAB/MT

 Autos n.º 407100

Vistos.

Considerando a Resolução n. 313 de 19 de março de 2020 do Conselho 

Nacional de Justiça que estabeleceu a suspensão dos prazos 

processuais até o dia 30.04.2020, como medida de prevenção ao contágio 

pelo COVID-19, suspendo a realização da audiência designada nestes 

autos, devendo os autos virem-me imediatamente conclusos para 

redesignação do ato quando normalizado o funcionamento das atividades.

 Ficam as partes intimadas por meio de seus advogados constituídos nos 

autos.

 Às providências necessárias.

 Intimem-se.

Várzea Grande/MT, 19 de março de 2020.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402083 Nr: 12448-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVALDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA, ESPÓLIO DE LOURENÇO BOABAID, ERNANI MARTINS DE SOUZA, 

TEREZINHA MARIA DE SANTANA, LOURIZA SOARES BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES DA 

SILVA - OAB:, FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 

12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 dias DIAS

AUTOS N.º 12448-94.2015.811.0002

 ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE AUTORA: NIVALDO RODRIGUES

PARTE RÉ: VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ESPÓLIO 

DE LOURENÇO BOABAID e ELIZA e EDIVAL PANTA DA SILVA e NIVALDO 

RODRIGUES e PROPRIETARIO DO IMOVEL e PROPRIETARIO DO IMOVEL e 

PROPRIETARIO DO IMOVEL e ERNANI MARTINS DE SOUZA e TEREZINHA 

MARIA DE SANTANA e LOURIZA SOARES BOABAID

CITANDO(A, S): CONFINANTES: LOTE11, LOTE 14 E LOTE 16, 

LOCALIZADOS NA QUADRA 107, LOTEAMENTO JARDIM ELDORADO, 

VÁRZEA GRANDE-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/06/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 49.779,25

FINALIDADE: CITAÇÃO dos CONFINANTES acima qualificados, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma ação de usucapião proposta pela 

Sr. NIVALDO RODRIGUES contra a empresa VERDADE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e dos SUCESSORES DE 

LOURENÇO BOABAID, referente aos lotes de terreno urbano, situado no 

Loteamento denominado Jardim Eldorado, com áreas de 360 m² (trezentos 

e sessenta metros quadrados) cada um, Lote 10, Quadra 107 e Lote 15, 

Quadra 107.Visto que os moradores adquiram o referido imóvel no ano de 

2004, mediante a celebração de contrato individual de Compra e Venda 

/transmissão de posse, sendo assim, possuem a posse mansa, pacifica e 

ininterrupta do bem há mais de 10 anos, adquirindo a propriedade nos 

termos da legislação civil. Dá-se à causa o valor de R$ 49.779,25 

(quarenta e nove mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco 

centavos).

DESPACHO: Vistos,

Retifique-se a capa dos autos a fim de incluir no polo passivo ERNANI 

MARTINS DE SOUZA. Após, cumpram-se as demais determinações 

contidas na decisão de fl. 93-A.

Defiro o pedido de fl. 207, que já fui cumprido à fl. 210.

Outrossim, torno sem efeito a contestação apresentada às fls. 149/150 

pela Defensoria Pública por inexistir decisão judicial determinado a 

apresentação de defesa em favor dos requeridos Verdade 

Empreendimento, que inclusive já apresentou contestação, e do Espólio de 

Lourenço Boabai.

Desentranhe-se o mandado de citação de fls. 212/214, uma vez que não 

diz respeito ao presente feito, promovendo a sua juntada nos autos 

correlato.

Por fim, observo que os confinantes são os residentes nos lotes 09, 11, 

14 e 16 da quadra 107 (fls. 34/35), dos quais apenas foi citado o residente 

do lote 09 (fl. 203), não havendo êxito na citação dos demais pelo fato de 

os lotes aparentarem estar desocupados, segundo se observa das 

certidões acostadas aos autos.

À vista disso, determino a citação dos confinantes dos lotes 11, 14 e 16 

da quadra 107, via edital, a ser publicado no DJE e fixado no átrio do 

fórum, com prazo de 15 dias.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 11 de fevereiro de 2020.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Eu, Brandy Fujii Cavalcante, digitei.

 ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, DO CPC).

Várzea Grande - MT, 19 de março de 2020.

Julio Alfredo Prediger

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434913 Nr: 3965-41.2016.811.0002

 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: DANIEL SABINO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DE SOUZA, SANDRA 

APARECIDA R. DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIAN BENEDITO NUNES - 

OAB:16602 MT, HERNAN ESCUDEIRO GUTIERRES - OAB:4344-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BORGES DOS 

SANTOS - OAB:12.558/MT, JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS FILHO/ 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3965-41.2016.811.0002

 ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DANIEL SABINO DOS SANTOS

PARTE RÉQUERIDA: JOSE CARLOS DE SOUZA e SANDRA APARECIDA R. 

DE SOUZA

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Sandra Aparecida de Souza, 

portadora do RG nº 366.534 SSP/MT.

FINALIDADE: Proceder com a CITAÇÃO da requerida SANDRA 

APARECIDA DE SOUZA, brasileira, portadora do RG nº 366.534 SSP/MT, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, que no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

da expiração do prazo deste edital, caso queira, apresente resposta à 

ação.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de ação de usucapião extraordinária 

habitacional proposta por Daniel Sabino dos Santos, portador do RG nº 

10552570 SJMT, devidamente inscrito no CPF nº 345.928.141-34 em 

desfavor de José Carlos de Souza, portador do RG nº 1.167.299 SSP/MT 

e Sandra Aparecida Ruviéri de Souza, portadora do RG nº 366.534, 

aduzindo, em síntese que, o requerente é possuidor do imóvel urbano 

localizado na Avenida Gonçalo Botelho de Campos, nº 54, estendendo-se 

até a Rua Antônio Sotero, nº 54, Bairro: Manga, Cidade: Várzea 

Grande-MT, desde o ano de 1994, ou seja, a mais de 21 (vinte e um) anos, 

relata ainda que, o autor nunca sofreu qualquer tipo de contestação ou 

impugnação quanto a sua posse, ou seja, a mesma é exercida de forma 

pacifica e ininterrupta, preenchendo assim os requisitos ensejadores da 

propositura da presente ação, desta forma, requer o processamento do 

feito para que ulteriormente lhe seja proferida sentença procedente quanto 

a todos os pedidos formulados na exordial. Deu-se- á causa o valor de 

R$5.000,00(cinco mil reais).

DESPACHO: Vistos, A requerida Sandra Aparecida não foi localizada para 

ser citada, a uma por inexistir dados do número do seu CPF nos autos, a 

duas porque foi tentada sua citação no mesmo endereço do requerido 

José Carlos, que se apresentava nos autos como seu cônjuge, o qual, 

contudo, ao ser citado informou que se encontrava separado da requerida 

Sandra e que ela estaria presa em alguma unidade prisional do Estado de 

São Paulo (fl. 109). Diante desses apontamentos, entendo que a 

postulação da citação via edital formulada à fl. 157-v se mostra cabível ao 

presente caso. Assim, defiro o pedido constante na alínea “a” de fls. 157 e 

ordeno seja a requerida Sandra citada por edital, este com prazo de 20 

(vinte) dias, devendo constar no edital a advertência do art. 257, IV, do 

Código de Processo Civil/2015, bem assim o prazo de quinze (15) dias 

para contestar o pedido (CPC/2015 – art. 335, III, c/c art. 231, IV). 

Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação da 

parte requerida, desde já nomeio como Curador Especial a Defensoria 

Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser regularmente intimadA 

para patrocinar a defesa da requerida SANDRA APARECIDA R. DE 

SOUZA. Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor 

do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 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. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. Várzea Grande-MT, 29 de agosto de 2019.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

ADVERTÊNCIA: EM CASO DE REVELIA SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL (ART. 257, IV, 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 

em lugar de costume, cumprindo as formalidades legais. Eu, Bruno Máximo 

Frandaloso, digitei.

 Várzea Grande - MT, 19 de março de 2020.

 JULIO ALFREDO PREDIGER

 Gestor Judiciário

 Aut. Art. 1205 da CNGC

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº

 Bairro: Água Limpa

Cidade: Várzea Grande-MT Cep:78125700

Fone: (65) 3688-8400.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 383591 Nr: 1136-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERUSA ROSA DA SILVA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA CARLINDO BARBOSA, 

VALDECI JULIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSICA BRAGA DA SILVA - 

OAB:MT 17.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA - OAB:MT 11.440

 Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 08 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 413989 Nr: 18909-82.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PAES DE OLIVEIRA, FRANCISCO DE ASSIS 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEY CÍCERO DE SOUZA, IVONE SOARES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066, JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:MT 14.490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE PONTES ALMEIDA - 

OAB:2567, JOSE ANGELO DE ALMEIDA - OAB: 309/RO, JOSE ANGELO 

DE ALMEIDA - OAB:309

 Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 16 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 349335 Nr: 15300-28.2014.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVAL PANTA DA SILVA, MARIA DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE CARLI SOBRINHO, ZENITA 

TEIXEIRA QUADROS DE CARLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:MT 12.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 16 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 325715 Nr: 22087-10.2013.811.0002

 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): APARÍCIO GONÇALVES DOS REIS, MARIA 

ALDA TEIXEIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 2.573

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

 Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 14 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294483 Nr: 14628-88.2012.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENALCI MARIA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES ROBERTO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590, DORISMAR RODRIGUES DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:OAB-MT 23712 E, LUIZ FELIPPE CANAVARROS 

CALDART - OAB:23252/O, Wagner Marinho de Araújo - 

OAB:10.882-OAB/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista o disposto na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 

2020, suspendo a audiência designada para o dia 16 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência.

 Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000186-90.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIMPIO FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/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: 

1000186-90.2020.8.11.0044. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PATRICIA 

OLIMPIO FERREIRA 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 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 Patrícia 

Olimpio Ferreira, em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando compelir 

o Requerido a fornecer o medicamento XOLAIR (Omalizumabe)150mg, 

diante do diagnóstico de Urticária e Angioedema Crônicos refratários (CID 

– 10: L50.1). Relatados, decido. A concessão da tutela provisória de 

urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada 

a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua 

concessão (art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico, verifico que a conclusão do parecer apresentado pelo NAT nº 

0262/2020, aponta que: “a) Omalizumabe: age bloqueando uma substância 

chamada imunoglobulina E (também conhecida simplesmente como IgE) 

que é produzida pelo nosso corpo. IgE tem um papel fundamental na causa 

da asma alérgica. Registro na ANVISA: Sim Assegurado no SUS: Não 

Responsabilidade de Atendimento: não há..” A parte autora colacionou à 

exordial documentos médicos que comprovam o agravo alegado, bem 

como a necessidade de ministração do fármaco pleiteado para total 

controle da doença, além do tratamento com diversos outros 

medicamentos, sem sucesso. 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, 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 na implementação 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 - 
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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 XOLAIR 

(Omalizumabe)150mg, 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, 

motivo pelo qual determino que a parte autora emende a exordial para 

fazer constar no polo passivo o Município de Paranatinga. 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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013091-62.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARA VILLAS BOAS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA OAB - MT24386/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013091-62.2020.8.11.0001. TESTEMUNHA: TANIA MARA VILLAS BOAS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA, 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 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 Tania 

Mara Villas Bôas, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de 

Cuiabá, visando compelir os Requeridos a fornecerem o medicamento 

Capecitabine 500mg, diante do diagnóstico de neoplasia mamária com 

metástase de fígado. Relatados, decido. A concessão da tutela provisória 

de urgência, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste 

evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na 

sua concessão (art. 300, CPC). Encaminhado os autos ao Núcleo de Apoio 

Técnico, verifico que a conclusão do parecer apresentado pelo NAT nº 

0369/2020, aponta que: “Registro na ANVISA: Sim . 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” A parte autora colacionou à 

exordial documentos médicos que comprovam a gravidade da patologia 

que a acomete, bem como a necessidade de fornecimento do 

medicamento pleiteado para seu total controle. 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. 
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Assim, com relação ao medicamento, 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 na implementação 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 

Capecitabine 500mg, 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 10 (dez) 

dias para cumprimento. Determino, desde pronto, que, quando da 

necessidade de suspensão/interrupção da utilização do medicamento, ora 

deferido, a parte Requerente deverá informá-lo a este juízo imediatamente. 

Comunique(m)-se a Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) as 

vezes para que cumpra(m) a presente decisão, devendo comprovar o 

cumprimento da referida medida, sob pena de caracterização de ato 

atentatório à dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento 

desta decisão por Malote Digital. 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 

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

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011071-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAITON INACIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAYANE INACIO PARREIRA OAB - MT0020241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 
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1011071-32.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: CLAITON INACIO DE JESUS Requerido: 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma 

disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte autora 

para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a contestação 

tempestivamente juntada aos autos. 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, 20 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324801 Nr: 21192-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANG AUXILIADORA SILVA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte exequente para que manifeste nos autos, 

requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 103284 Nr: 12126-89.2006.811.0002

 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: ARQUIMEDES AMÂNCIO DA SILVA, TEKA ALINA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA LTDA, 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CRISTINA DOS 

SANTOS - OAB:14507/MT, HELIO MACHADO DA COSTA JÚNIOR - 

OAB:MT 5.682

 Vistos em correição.

EXPEÇA-SE o alvará eletrônico para liberação do valor correspondente a 

50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais (CPC, artigo 465, § 

4º).

No mais, AGUARDE-SE a realização da perícia designada para o dia 

04/05/2020 às 08 h, na Secretaria da 2ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande.

CUMPRA-SE.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006573-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

deliberar a intimação da parte Requerente, na pessoa de seu advogado, 

para, no prazo da Lei, manifestar-se sobre novos documentos. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003218-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FRANCOSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO GUSTAVO MORAES PEREIRA (IMPETRADO)

LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003218-69.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: MARCIA FRANCOSO 

IMPETRADO: LUCIMAR SACRE DE CAMPOS, PABLO GUSTAVO MORAES 

PEREIRA Vistos, Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Aguarde-se a decisão do Agravo de Instrumento. 

Cumpra-se. Intimem-se. VÁRZEA GRANDE, 26 de fevereiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1024158-35.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO BATISTA GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

ministerio publico da comarca de cuiaba-mt (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1024158-35.2019.8.11.0041. AUTOR(A): REGINALDO BATISTA GOMES 

REU: INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE Vistos, Trata-se de “ação de 

concessão/restabelecimento de aposentadoria por invalidez/ auxílio 

doença” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, também qualificado, objetivando a concessão/restabelecimento do 

auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. A petição inicial veio 

instruída com documentos. Citado, o Instituto refutou as alegações da 

parte requerente, também juntando documentos. Foi determinada a 

realização de perícia médica judicial, o laudo pericial foi apresentado em ID: 

22736929. A parte requerente manifestou sobre o laudo. É o breve 

relatório. Fundamento. DECIDO. Pois bem. Analisando os autos, verifico do 

laudo pericial que este foi conclusivo no sentido de atestar que a parte 

requerente possui capacidade para exercer as atividades laborais, bem 

como que não apresenta limitações para a vida independente. Assim, 

conforme consta no laudo, a parte requerente não é incapacitada para a 

vida independente e nem mesmo para o trabalho. Na discussão, o perito 

descreve o seguinte: “Periciando com histórico de traumatismo 

cranioencefálico em 05 de setembro de 2001 decorrente de acidente de 

trajeto. Foi submetido a tratamento conservador e não evoluiu com sequela 

física. Em abril de 2018 foi internado por infarto agudo do miocárdio e 

submetido a procedimento cirúrgico. Não foi apresentado exame 

complementar da funcionalidade cardíaca após o procedimento. A primeira 

descrição da hipótese diagnosticada de esquizofrenia foi realizada em 

março de 2019 no relatório médico do neurologista e o autor iniciou 

acompanhamento com psiquiatra em abril do mesmo ano. (...) Ao exame 

médico pericial não foi constatada limitação funcional para atividade laboral 

por doenças compensadas clinicamente.” Da mesma forma, a conclusão 

do perito se deu nos seguintes termos: “Com base nos elementos e fatos 

expostos, conclui-se que o autor está apto ao trabalho e para a vida 

independente”. Lado outro, embora a parte autora deseja que seja 

designada nova perícia, é improcedente tal pedido, haja vista na perícia 

realizada não foi apresentado exame médico complementar acerca da 

funcionalidade cardíaca, o que restou impossível de ser analisada pela 

perita nomeada. Logo, é irrelevante o argumento de nomeação de perito 

não especialista, nesse mesmo sentido é o entendimento do TJMT, verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO- DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE 

TRABALHO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO 

PERICIAL CONCLUSIVO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA 

RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há 

capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a 
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sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a 

perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito 

no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o 

periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento 

técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece 

prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico. 

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a 

dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a 

questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento 

implícito). (N.U 0019307-77.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no 

DJE 13/11/2019). A propósito vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO- DOENÇA E CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE 

LABORAL – NÃO CONSTATADA – PROVA PERICIAL - NOMEAÇÃO DE 

PERITO NÃO ESPECIALISTA – IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 42 da Lei nº 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, sendo paga enquanto o mesmo 

permanecer nesta condição. 2. Consoante entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça, “somente será concedida a aposentadoria por 

invalidez quando verificada a incapacidade do segurado e a 

impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade 

laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro 

Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016). 3. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o 

trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios 

previdenciários pleiteados.” (Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira 

Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no 

DJE 13/06/2016) 4. O fato de o perito indicado atuar ou não na área na 

qual deve ser realizada a perícia não é suficiente para afastar a 

credibilidade de seu trabalho, sobretudo em face do disposto no art. 145, 

§1º do CPC. No caso, o trabalho técnico apresentado demonstra 

coerência em suas conclusões, não padecendo de qualquer falha apta a 

atrair as hipóteses previstas nos arts. 424 e 437, ambos do CPC, 

evidenciando que o expert é detentor de conhecimento científico suficiente 

ao deslinde da causa. (N.U 0025827-29.2008.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, 

Publicado no DJE 22/10/2019). Ademais, restou cristalino no laudo médico 

pericial que não se constatou limitação funcional para atividade laboral por 

doenças clinicamente compensadas, ou seja, não apresenta sintomas que 

afetem a qualidade de vida do indivíduo. 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. Quanto ao primeiro requisito, restou aclarado na conclusão 

médica da perícia judicial realizada que a parte requerente encontra-se 

capacitada para trabalhar. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado: 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. CONJUNTO PROBATÓRIO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. São requisitos para a concessão dos 

benefícios de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença a 

comprovação da qualidade de segurado da Previdência Social, o 

preenchimento do período de carência de 12 (doze) contribuições 

mensais, com exceção das hipóteses enumeradas no art. 26, III e art. 39, I 

da Lei 8.213/1991, e a comprovação de incapacidade para o exercício de 

atividade laborativa. 2. Segundo a legislação de regência (Lei 8.213/1991: 

art. 55, § 3º) e o disposto nas Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF da 1ª 

Região, a comprovação da atividade rural demanda a apresentação de 

início razoável de prova documental, que deve ser corroborada por prova 

testemunhal consistente sobre a veracidade das alegações. 3. No 

presente caso, o perito do juízo afirmou que não há incapacidade para o 

exercício das atividades habituais. 4. Apelação da parte autora não 

provida. (AC 1018997-58.2019.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL 

GILDA MARIA CARNEIRO SIGMARINGA SEIXAS, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, 

e-DJF1 18/10/2019 PAG.). Como se vê, a parte requerente não preenche 

os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que não 

comprovou sua inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim 

como outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de 

melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir o recebimento do auxílio-doença 

ou aposentadoria por invalidez. Assim, diante do contexto materializado, o 

indeferimento do pedido do requerente é, pois, inevitável consequência da 

prova existente no bojo do processo, e nesse diapasão a improcedência 

da ação é apenas o resultado lógico de causa e efeito, em especial frente 

à realidade dos autos. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da presente 

ação e, por consequência julgo extinto o processo, com julgamento de 

mérito. Outrossim, deixo de condenar a parte requerente ao pagamento 

das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos 

honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa (art. 85, parágrafo 3º do CPC). Decorrido o prazo legal sem 

eventual interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

observado as formalidades legais, arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 

2 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003538-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA AUXILIADORA DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003538-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANA AUXILIADORA DE 

BARROS REQUERIDO: INSS Vistos. LUCIANA AUXILIADORA DE BARROS, 

devidamente qualificada nos autos, propôs a presente “ação de 

concessão de auxílio-doença acidentário convertido em aposentadoria 

rural por invalidez” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o restabelecimento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença com posterior conversão para 

aposentadoria por invalidez. Citado, o Instituto arguiu a prejudicial de mérito 

acerca da prescrição quinquenal e no mérito refutou as alegações da 

parte autora, também juntando documentos. Impugnação à Contestação, ID 

24055221. Instadas a especificarem as provas, a parte autora requereu a 

prova pericial, enquanto a parte ré nada manifestou. Foi determinada a 

produção de prova pericial, cujo laudo foi acostado ID 24168938. A 

Requerente concorda com o laudo pericial e pugna pela procedência do 

pedido. O Requerido deixou transcorrer o prazo legal, sem manifestação. 

É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Extrai-se da inicial, que a Autora 

sofreu grave acidente automobilístico, resultando em perda de força 

permanente e irreversível de membro, razão pela qual passou a receber 

auxílio-doença, concluindo-se disso a sua qualidade de segurado, 

reconhecida pela própria Previdência Social ao conceder-lhe o benefício. 

Foi ordenada a realização de perícia judicial e o laudo pericial foi 

conclusivo no sentido que a parte autora “apresenta incapacidade 

laborativa parcial e permanente”. Os requisitos para a concessão do 

benefício do auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 

8.213/91, que dispõe, verbis: “Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, 

como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões 

decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que 

impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente 

exercia.” E o artigo 42 da mesma lei assim preceitua acerca da 

aposentadoria por invalidez, verbis: “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.” Confiram-se lições de Sérgio Pinto Martins, 

verbis: “A ideia essencial da Seguridade Social é dar aos indivíduos e as 

suas famílias tranqüilidade no sentido de que, na ocorrência de uma 

contingência (invalidez, morte, etc.), a qualidade de vida não seja 

significativamente diminuída, proporcionando meios para a manutenção 

das necessidades básicas dessas pessoas. Logo, a Seguridade Social 
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deve garantir os meios de subsistência básicos do indivíduo, não só, mas 

principalmente para o futuro, inclusive para o presente, 

independentemente de contribuições para tanto” (Direito da Seguridade 

Social. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 41). Na quadra dos autos, certo 

é que o segurado do INSS merece obter a concessão do benefício que lhe 

for assegurado em virtude do mal que o tenha acometido. Observa-se que 

o laudo pericial é taxativo ao consignar que a parte requerente apresenta 

incapacidade parcial para o trabalho. Importante ressaltar que o perito não 

julga, ele é apenas auxiliar do juízo e, embora possa concluir que a parte 

periciada não está incapacitada total para a profissão que antes exercia, 

configura-se a degradação funcional e consequente incapacidade 

temporária. Dessa forma, entendo que dúvidas não restam ser a parte 

requerente merecedora de obter benefício em face do INSS, sendo que, 

comprovada a incapacidade para o trabalho e o nexo causal entre o 

acidente ocorrido e referida incapacidade, no entanto, considero que o 

benefício a que tem direito é realmente o de auxílio-acidente e não o de 

aposentadoria por invalidez, conforme pleiteia a parte requerente, eis que 

comprovado pela perícia realizada, apenas a incapacidade parcial para o 

trabalho e não total, como exigido para a concessão do benefício 

pleiteado, nos termos dos artigos supracitados. A jurisprudência é no 

mesmo sentido, verbis: “Para que haja direito à concessão do benefício 

auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91, necessária a 

existência de uma lesão consolidada, da qual decorra prejuízo, ainda que 

PARCIAL (TJMG - 10ª Câm. Cív. - AC n. 1.0024.04.406764-3/001 - rel. Des. 

Alberto Aluísio Pacheco de Andrade - j. em 21-08-07).” E nada obsta que 

seja concedido benefício diverso daquele pleiteado, pois é sabido que as 

normas previdenciárias revestem-se de forte caráter protetivo e detêm 

enorme alcance social. Dessa forma, em se tratando de ação decorrente 

de acidente de trabalho, o juiz não deve se adstringir ao benefício 

pleiteado na inicial, podendo, por conseguinte, enquadrar a situação fática 

observada nos autos ao benefício que o segurado faz jus. Sobre a data 

do início do auxílio-acidente, dispõe o § 2º do artigo 86, verbis: “Art. 86, § 

2º: O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação 

do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou 

rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com 

qualquer aposentadoria.” Observa-se que o benefício auxílio doença 

encerrou-se em 15/06/2018, portanto, correto que o benefício de 

auxílio-acidente inicie-se em 16/06/2018. Portanto, da análise dos autos, 

restou incontroverso a incapacidade temporária do autor conforme 

esclareceu o laudo efetivado pelo perito judicial acostado aos autos. 

Assim, o autor faz jus à percepção do auxílio acidente até que 

comprovada a sua reabilitação de forma a possibilitar o retorno à 

execução de suas atividades habituais ou a impossibilidade de reversão 

da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez. Julgo, 

pois, procedente a ação. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir 

correção monetária de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, além de juros moratórios, incidentes desde a citação quanto às 

diferenças a ela anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a 

partir de cada mês de referência, conforme o referido manual, cujos 

parâmetros se harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento 

do RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

1.495.146-MG (Tema 905). Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC). Deixo de recorrer, de 

ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não 

ultrapassar 1.000 salários mínimos, posto que se trata de Autarquia 

Federal. (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: LUCIANA AUXILIADORA DE BARROS, portador do CPF 

nº 024.182.691-83; 2. Filiação: Adelina Auxiliadora de Almeida; 3. 

Benefício Concedido: auxílio-doença acidentário; 4. Data inicial do 

Benefício: 15/06/2018 (indeferimento administrativo); 5. Prazo para a 

autarquia cumprir a sentença: 30 dias da intimação da tutela antecipada. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para requerer o que de 

direito. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 13 de fevereiro 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1004857-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT21436-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004857-88.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: SINDICATO DOS AGENTES 

COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO IMPETRADO: 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Aguarde-se o julgamento do agravo de 

instrumento interposto. Após, conclusos. VÁRZEA GRANDE, 16 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006622-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD GOMES DE CARVALHO (AUTOR(A))

NEUSALI APARECIDA FULONI CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER FABRICIO FULONI CARVALHO OAB - MT22927/O (ADVOGADO(A))

EDGARD GOMES DE CARVALHO OAB - MT10143-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006622-94.2020.8.11.0002. AUTOR(A): EDGARD GOMES DE 

CARVALHO, NEUSALI APARECIDA FULONI CARVALHO REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos... Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se 

o Requerido para, querendo, responder a presente ação, no prazo legal 

(artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta do requerido, com ou sem 

juntada de documentos, abra-se vista à parte requerente para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 

28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002767-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

E. V. A. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002767-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: E. V. A. T., ANTONINA ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Nomeio como perito judicial, o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, que 

servirá independente de compromisso. Considerando ser o Requerente 

beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, os honorários periciais 

correrão à conta da Justiça Federal. Considerando, ainda, a complexidade 

dos trabalhos realizados, o zelo profissional, bem como a dificuldade em 

encontrar nesta Comarca profissionais que aceitem o encargo para atuar 

nos feitos previdenciários, em virtude do pequeno valor que é atribuído 

pelos serviços que tais profissionais prestam nestes feitos, e, com o único 

intuito de dar prosseguimento aos feitos previdenciários em trâmite nesta 

Vara, arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), aliado a RESOLUÇÃO N. CJF-RES-2014/00305, de 

07/10/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Os procedimentos em 

direção ao pagamento se darão após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo, ou, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados. Com 

fundamento no artigo 474 do NCPC, intime-se o Perito Judicial retro 

nomeado, para indicar data e local da realização da perícia, sendo que a 

data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo de intimação das 

partes. Após a resposta do perito, intimem-se, imediatamente, as partes da 

data agendada, bem como para indicarem quesitos e assistente técnico, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, II e III do NCPC), caso ainda 

não o tenham feito. Intime-se, ainda, o Perito para apresentar o laudo em 
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cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data agendada 

para a perícia, respondendo aos quesitos formulados. Oportunamente 

deliberarei sobre a necessidade de designar eventual audiência de 

instrução e julgamento. Determino, desde já, a intimação da Assistente 

Social para marcar data para a realização do estudo socioeconômico, num 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias. Após a resposta da Assistente Social, 

intimem-se, imediatamente, as partes para indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos (inerente ao estudo socioeconômico) no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 465, § 1º I e II do NCPC). Decorrido o prazo, com ou 

sem indicação de assistente técnico, certifique-se e intimem-se a 

Assistente Social para apresentar o laudo em cartório, no prazo de até 30 

(trinta) dias, contados a partir da data agendada para a elaboração do 

estudo psicossocial, respondendo aos quesitos formulados pelas partes. 

Intimem-se as partes, para querendo, manifestar sobre o laudo do perito 

do juízo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer (art. 477, § 1º NCPC). Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 21 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010304-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

URSULINA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010304-28.2018.8.11.0002. REQUERENTE: URSULINA MARIA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do art. 4º da Lei 1.060/50. Entendo prudente postergar a 

apreciação da tutela de urgência formulada na inicial, para, após a 

realização da perícia judicial e estudo socioeconômico. Cite-se a 

Autarquia/requerida para, querendo, responder à ação no prazo legal, 

com as observâncias e advertências legais. Nomeio como perito judicial, o 

DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, que servirá independente de compromisso. 

Considerando ser o Requerente beneficiário da Assistência Judiciária 

Gratuita, os honorários periciais correrão à conta da Justiça Federal. 

Considerando, ainda, a complexidade dos trabalhos realizados, o zelo 

profissional, bem como a dificuldade em encontrar nesta Comarca 

profissionais que aceitem o encargo para atuar nos feitos previdenciários, 

em virtude do pequeno valor que é atribuído pelos serviços que tais 

profissionais prestam nestes feitos, e, com o único intuito de dar 

prosseguimento aos feitos previdenciários em trâmite nesta Vara, arbitro 

os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), 

aliado a RESOLUÇÃO N. CJF-RES-2014/00305, de 07/10/2014 do Conselho 

Nacional de Justiça. Os procedimentos em direção ao pagamento se darão 

após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo, 

ou, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados. Com fundamento no artigo 474 do NCPC, intime-se o 

Perito Judicial retro nomeado, para indicar data e local da realização da 

perícia, sendo que a data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo 

de intimação das partes. Após a resposta do perito, intimem-se, 

imediatamente, as partes da data agendada, bem como para indicarem 

quesitos e assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º, 

II e III do NCPC), caso ainda não o tenham feito. Intime-se, ainda, o Perito 

para apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

a partir da data agendada para a perícia, respondendo aos quesitos 

formulados. Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de designar 

eventual audiência de instrução e julgamento. Determino, desde já, a 

intimação da Assistente Social para marcar data para a realização do 

estudo socioeconômico, num prazo mínimo de 30 (trinta) dias. Após a 

resposta da Assistente Social, intimem-se, imediatamente, as partes para 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos (inerente ao estudo 

socioeconômico) no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, § 1º I e II do 

NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem indicação de assistente técnico, 

certifique-se e intimem-se a Assistente Social para apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data 

agendada para a elaboração do estudo psicossocial, respondendo aos 

quesitos formulados pelas partes. Intimem-se as partes, para querendo, 

manifestar sobre o laudo do perito do juízo, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em 

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º NCPC). 

Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 21 de fevereiro de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009783-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009783-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIO SILVA DOS 

SANTOS REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos. CLAUDIO SILVA DOS SANTOS, qualificado nos autos em epígrafe, 

ingressou com a presente Ação de Concessão de Benefício Assistencial 

c/c Pedido de Tutela de Urgência em face do INSS - Instituto Nacional do 

Seguro Social, sob a alegação de ser pessoa pobre e idosa e não ter 

conseguido suprir as suas necessidades mínimas, não se apresentando 

apto para qualquer atividade laborativa. Pugnou pela condenação do 

Instituto Requerido para conceder ao Autor a percepção mensal do valor 

correspondente a 01 (um) salário mínimo. Decisão inicial postergando a 

análise da tutela de urgência para, após, a realização do estudo 

psicossocial e citação da Autarquia/Requerida no ID 22549362. 

Contestação no ID 22691261. Impugnação no ID 23949020. Laudo 

socioeconômico no ID 24138655. Manifestação do Requerente acerca do 

relatório psicossocial no ID 24637647. É o relato. Fundamento. Decido. 

Versam os presentes autos sobre pedido de Benefício Assistencial, sob a 

alegação de tratar-se de “pessoa pobre e idosa, não tendo conseguido 

suprir suas necessidades mínimas, juntamente com seu esposo, não se 

apresentando apta para qualquer atividade laborativa”. O argumento na 

forma como posto não pode ser apreciado de maneira isolada, pois, o 

simples fato de ser pobre e idoso não deve (ou ao menos não deveria) ser 

considerado como fundamento legal para consubstanciar pedido de 

benefício previdenciário. No Brasil as previsões demográficas indicam que 

em meados do século XXI não seremos mais um país de jovens e a 

população de idosos superará os 20% da população total, ultrapassando 

inclusive o número de crianças. Neste novo cenário, penso que melhor do 

que doar um pequeno valor mensal caberia ao Estado elaborar políticas 

públicas e fazer cumprir leis que integrem social, econômica e 

politicamente os idosos, de forma que esta fase da vida seja de fato 

encarada como ganho nas possibilidades de interação dos sujeitos que 

compõem a sociedade como um todo. Para o idoso, uma realidade mais 

favorável ajudaria numa melhor aceitação de si mesmo e uma reintegração 

ao mercado de trabalho ou de uma vida mais sociável. Pensar em criar 

diferentes formas de inseri-lo no mercado de trabalho e formular cursos 

de capacitação para o desempenho de novas funções é responsabilidade 

para o país que vive uma mudança significativa em sua composição etária. 

Converter esses desafios em oportunidades ou ameaças está nas mãos 

das sociedades e dos governos. Superado o comentário de cunho 

sócio-político, passo a ater especificamente ao pedido do Autor. A 

Constituição Federal de 1988 ao disciplinar sobre a justiça social 

preconizou regras de proteção social aos idosos, dentre outras, o art. 203 

e seus incisos que assim estabelecem: Art. 203 - A assistência social 

será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição 

à seguridade social, e tem por objetivos: (...) Inciso V - a garantia de um 

salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao 

idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção 

ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Note-se que a 

assistência social, nos termos constitucionais, será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição, pois não apresenta 

natureza de seguro social, e sim promoção da dignidade da pessoa 

humana, fundamento básico da República (art. 1º, III/CF). De modo a 

regulamentar a norma constitucional de eficácia limitada, a legislação 

infraconstitucional disciplinou a matéria na Lei nº 8.742/1993 - Lei 

Orgânica da Assistência Social, conhecida por LOAS, que prevê o amparo 

assistencial para idosos e deficientes que não tenham nenhuma condição 

de prover seu sustento com seu trabalho ou com a renda de seus 
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familiares. Referida Lei estabelece ainda que para obter o benefício 

assistencial, o Requerente deverá ser avaliado por um assistente social, 

de modo a comprovar a situação de pobreza, ausência de renda ou a 

renda per capta, ou ainda, o total da renda familiar dividida pelo número de 

membros for inferior a ¼ do salário mínimo nacional: Art. 20. O benefício 

de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais 

e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e 

nem de tê-la provida por sua família. § 3º Considera-se incapaz de prover 

a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 

Ressalte-se, por imperioso, segundo o art. 20, caput, da Lei n° 8.742/93 

(LOAS), considera-se idoso para os fins do benefício àquele que possuir 

idade igual ou superior a 70 setenta anos. Essa idade, todavia, foi 

reduzida para 67 anos, a partir de 01 de janeiro de 1998, ex vi do que 

prescreve o art. 38 da LOAS (com a redação dada pela Lei nº 9.720, de 

30.11.1998). Hodiernamente, com o advento do Estatuto do Idoso, instituto 

pela Lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, a idade foi reduzida para 65 

anos (art. 34, caput). No caso em tela, o Requerente está prestes a 

completar 68 anos de idade, eis que nascido em 22/08/1952, enquanto o 

estudo psicossocial realizado, subscrito por Assistente Social do 

Departamento Técnico do Poder Judiciário - Comarca de Várzea Grande é 

explícita ao afirmar as precárias condições em que vive o Autor da 

presente ação, senão vejamos: “(...) Diante do exposto, sob o ponto de 

vista social, a requerente encontra-se entre a população pobre, carente e 

de baixa renda familiar, necessitando do Benefício de Prestação 

Continuada pleiteado para ajudá-la a ter o mínimo de qualidade de vida, 

necessário à dignidade da pessoa humana”. Percebe-se de plano, sem 

esforço de interpretação, que o estudo socioeconômico constatou as 

precárias condições de sobrevivência suportadas pelo Requerente, numa 

demonstração inequívoca de enquadrar-se perfeita e até lamentavelmente, 

nas situações previstas pela legislação para obter o amparo social. 

Registre-se, por imperioso, o estudo socioeconômico realizado junto ao 

Requerente não recebeu qualquer oposição do Instituto Requerido, que, 

apesar de regularmente intimado quedou-se silente, numa implícita 

demonstração de aquiescência com o laudo elaborado. Assim, a parte 

Autora faz jus ao benefício ora pleiteado, conforme unânime entendimento 

jurisprudencial, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS 

LEGAIS. PESSOA IDOSA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE 

PROVER A SUA PRÓPRIA MANUTENÇÃO OU TÊ-LA PROVIDA POR SUA 

FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. LEIS. 

TERMO INICIAL A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS. 

APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL 

PROCEDENTE. 1. A Renda Mensal Vitalícia será devida ao idoso, maior de 

65 (sessenta e cinco) anos de idade ou ao inválido que não exercer 

atividade remunerada, não for mantido por pessoa de quem dependa 

obrigatoriamente e não tiver outro meio de prover o próprio sustento, na 

forma do art. 20 da Lei 8.742/93. 2. O requisito etário sequer merece 

discussão, eis que a autora nasceu em 16.02.1935, tendo completado 65 

(sessenta e cinco) anos de idade em 2000 (fl. 05). 3. Quando da 

elaboração do laudo do estudo sócio-econômico (fls. 35/36), verificou-se 

que a autora reside com seu marido, uma filha e uma neta, sendo que a 

renda familiar é de dois salários-mínimos. 4. As Leis n° 9.533/97e nº 

10.689/2003, cujos beneficiários devem possuir renda mensal familiar 

inferior a ½ salário mínimo, estabeleceram critério mais vantajoso para 

análise objetiva da miserabilidade. 5. Deve ser estabelecido igual 

tratamento jurídico no que concerne à verificação da miserabilidade, a fim 

de se evitar distorções que conduzam a situações desprovidas de 

razoabilidade. Assim, deve ser considerada incapaz de prover a 

manutenção de pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja 

renda mensal per capita seja inferior a ½ salário mínimo. 6. O fato da 

renda familiar per capita ser superior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo 

não impede que outros fatores sejam considerados para a avaliação das 

condições de sobrevivência da parte autora e de sua família, fazendo com 

que a prova da miserabilidade necessária à concessão do benefício 

assistencial seja mais elástica. 7. "Considerando-se que o amparo social 

ao idoso e a aposentadoria recebida pelo cônjuge da parte autora 

possuem o mesmo valor (um salário mínimo), impõe-se a extensão da 

norma prevista no parágrafo único do art.34 da Lei 10.741/03 (Estatuto do 

Idoso) em favor da assistida, sob pena de configurar-se injusta 

discriminação entre pessoas em situações idênticas". Neste sentido: AC 

2004.38.03.007556-7/MG; Juiz Federal Convocado Pompeu de Sousa 

Brasil, DJ 08.10.2008; AC 2009.01.99.077180-7/MG, Rel. Juiz Federal 

Charles Renaud Frazão de Moraes (conv.), e-DJF1 p.380 de 10/05/2011. 

8. O benefício será devido a partir da data do requerimento administrativo. 

Na ausência, como no caso, será devido a partir do ajuizamento da ação. 

9. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 10. Cedendo à 

orientação desta c. Turma, os juros moratórios são devidos no percentual 

de 1% a.m. até a edição da Lei nº. 11.960/2009, quando então serão 

devidos no percentual de 0,5% a.m. conforme são aplicados nas 

cadernetas de poupança. Contamse da citação, para as parcelas 

eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, 

para as que lhe são posteriores. 11. Esta Corte estabilizou o entendimento 

de que são devidos honorários na ordem de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o 

momento da prolação do acórdão, de acordo com a Súmula n. 111 do 

Superior Tribunal de Justiça e artigo 20, § 3º, do CPC. 12. O INSS goza de 

isenção de custas nas causas ajuizadas na Justiça Estadual de Minas 

Gerais, por força do disposto no art. 10, I, da Lei Estadual 14.939/2003 e 

artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993. 13. Apelação 

provida, para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial, 

concedendo à parte autora amparo social, nos termos dos itens 8 a 12. 

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. 

REQUISITOS COMPROVADOS. ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

ESTATUTO DO IDOSO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. 

AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. - O Benefício de Prestação Continuada da 

Assistência Social está lastreado no artigo 203, inciso V, da Constituição 

Federal, cuja regulamentação se deu pela Lei Orgânica da Assistência 

Social - LOAS nº 8.742/1993, nos artigos 20 a 21-A e consiste na garantia 

de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

anos ou mais que estejam em condição de miserabilidade. - Preceitua o 

artigo 34, caput, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) ser assegurado 

ao idoso a partir de 65 anos completos, o benefício mensal de um 

salário-mínimo vigente, nos termos da LOAS. - Afigura-se deficiente, para 

efeitos de concessão deste benefício, a pessoa considerada incapaz 

para a vida independente ou para o trabalho. Conforme previsão expressa 

do parágrafo 6º do artigo 20 da Lei Orgânica, a constatação da deficiência 

dependerá de uma avaliação médica realizada por médicos peritos do 

INSS, a qual será consubstanciada no competente Laudo Pericial. - Para 

fazer jus ao benefício, a lei impõe ao requerente a comprovação de 

possuir renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do 

salário-mínimo (artigo 20, parágrafo 3º, da LOAS). É certo que, na ADIN nº 

1.232-1, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem reconhecer a 

constitucionalidade do referido regramento. Não obstante, a aferição da 

miserabilidade para os fins de concessão do benefício assistencial pode 

ser feita de outras formas igualmente aptas e idôneas. - No caso dos 

autos, a parte autora, que contava com 72 anos de idade na data do 

ajuizamento da ação (fls. 15), requereu benefício assistencial por ser 

idoso. O estudo social de fls. 105 dá a conhecer que a parte autora não 

tem meios de prover a própria subsistência e nem tê-la provida por sua 

família, dependendo do benefício assistencial para as necessidades 

básicas, consoante, inclusive, asseverou a r. sentença. - Conforme se 

extrai do Laudo Social a requerente reside com seu esposo, idoso com 

mais de 65 anos, o qual recebe um salário mínimo a título de aposentadoria 

por idade. - Como é cediço, não cabe interpretação restritiva ao art. 34, 

parágrafo único, do Estatuto do Idoso, vale dizer, qualquer benefício de 

valor mínimo recebido por pessoa maior de 65 anos integrante do grupo 

familiar deve ser excluído do cálculo da renda familiar per capita para fins 

de concessão de benefício assistencial. - Nesse sentido, os proventos de 

aposentadoria auferidos pelo esposo da autora não devem integrar o 

cômputo da renda mensal per capita na verificação do requisito da 

hipossuficiência econômica, consoante adrede ressaltado. Não há falar, 

assim, em afronto aos princípios aventados pela autarquia previdenciária. 

Ao contrário disso, ao fazer incidir a norma estatuída no art. 34 do 

estatuto do idoso, robustece-se o princípio da isonomia. (Agravo Legal 

improvido. Processo: AC 43771 SP 0043771- 38.2007.4.03.9999. 

Relator(a) Juíza Convocada CARLA RISTER Julgamento: 03/12/2012. 

Órgão Julgador: Sétima Turma) Diante do contexto materializado, a 

procedência do pedido é, pois, inevitável conseqüência da prova existente 
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no bojo do processo, e nesse diapasão a condenação do requerido é 

apenas o resultado de causa e efeito, em especial frente à realidade dos 

autos. Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido posto na presente ação, e por 

conseqüência lógica de causa e efeito, determino ao Requerido INSS - 

Instituto Nacional do Seguro Social que proceda a implantação do benefício 

previdenciário de prestação continuada para CLAUDIO SILVA DOS 

SANTOS, portador da cédula de identidade RG nº 0144833-1 SSP/MT e 

CPF 340.323.801-69, nascido em 22/08/1952 na cidade de Marialva/PR, 

filho de Alice Silva de Souza, residente e domiciliado na Rua três, Quadra 

08, nº 18, Bairro Jardim Esmeralda, Várzea Grande-MT, correspondente a 

01 (um) salário mínimo mensal nos termos e para os fins colimados no 

artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), bem como o abono anual previsto no 

artigo 40 da mesma lei. Concedo a antecipação da tutela de urgência, nos 

termos do art. 300 do NCPC, e ordeno a imediata intimação da parte 

requerida para o seu cumprimento incontinenti, sob pena de imposição de 

multa diária de R$ 1000,00 (mil reais), sem prejuízo de outras medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Deixo de condenar 

a Autarquia Requerida nas custas e despesas processuais por ser isenta, 

nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e 

condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 3º do Novel Código de Processo 

Civil. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no 

artigo 496, § 3º do NCPC. Nos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ/MT 

que disciplina a inserção de tópico síntese nas sentenças que versem 

sobre benefício previdenciário, faço constar: 1. Nome do Beneficiário: 

Claudio Silva dos Santos; 2. Benefício concedido: Amparo Social/LOAS; 3. 

Data inicial do benefício: data em que foi negado o Requerimento pela 

Autarquia/Requerida; 4. Renda mensal inicial: 1 salário mínimo; 5. Prazo 

para a autarquia cumprir a sentença: fixo o prazo em até 30 (trinta) dias. 

Como se isso não constasse da decisão. É a forma em desprestigio ao 

conteúdo. Certificado o trânsito em julgado e observado as formalidades 

legais, arquive-se. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I VÁRZEA GRANDE, 2 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009053-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JESUS BARBOSA RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009053-38.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA JESUS BARBOSA 

RAMOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Nomeio 

como perito judicial, o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN – PERITO INSS, 

ENDEREÇO: Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower, 9º andar, 

Sala: 908, Centro, CEP: 78020973, Cuiabá-MT, que servirá independente 

de compromisso, com finalidade de certificar eventual incapacidade 

laborativa da parte autora. Considerando ser o Requerente beneficiário da 

Assistência Judiciária Gratuita, os honorários periciais correrão à conta da 

Justiça Federal. Considerando, ainda, a complexidade dos trabalhos 

realizados, o zelo profissional, bem como a dificuldade em se encontrar 

nesta Comarca, profissionais que, aceitem o encargo para atuar nos feitos 

previdenciários, em virtude do pequeno valor que é atribuído pelos 

serviços, que tais profissionais prestam nestes feitos, e, com o único 

intuito de dar prosseguimento aos feitos previdenciários em tramite nesta 

Vara, arbitro os honorários do Perito Judicial no valor de R$ 600,00 

(seiscentos reais), aliado a RESOLUÇÃO N. CJF-RES-2014/00305, de 

07/10/2014 do Conselho Nacional de Justiça. Os procedimentos em 

direção ao pagamento se darão após o término do prazo para que as 

partes se manifestem sobre o laudo, ou, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados. Com 

fundamento no artigo 474 do NCPC, intime-se o Perito Judicial retro 

nomeado, para indicar data e local da realização da perícia, sendo que a 

data deverá ser após trinta dias, para que haja tempo de intimação das 

partes. Após a resposta do perito, intimem-se, imediatamente, as partes da 

data agendada. Intime-se, ainda, o Perito para apresentar o laudo em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data agendada 

para a perícia, respondendo aos quesitos formulados. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, 

após intimadas as partes da apresentação do laudo (art. 477, Pár.único/ 

CPC). Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de designar 

eventual audiência de instrução e julgamento. Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014394-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAGMAR RODRIGUES ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM OAB - MT25762-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014394-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAGMAR RODRIGUES 

ALCANTARA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO 

LIVRAMENTO Vistos. 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. Ante a ausência de contestação, 

declaro a revelia do ente Requerido, 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, 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): “... os 

prazos fluirão da data de publicação... 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, 

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. VÁRZEA GRANDE, 5 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007545-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO GLORIA DE CAMPOS CURADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007545-23.2020.8.11.0002. AUTOR(A): BENEDITO GLORIA DE CAMPOS 

CURADO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos... Trata-se de ação previdenciária, em fase de 

conhecimento, movido em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, objetivando compelir o requerido a implantar benefício de natureza 

pecuniária. É o breve relato. Fundamento e decido. A Constituição Federal 

de 1988, em seu artigo 109, § 3º, com redação alterada pela Emenda 

Constitucional n. 103 de 2019, prevê que a “Lei poderá autorizar que as 

causas de competência da justiça federal em que foram parte instituição 

de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede 

de vara federal.”. Trata-se do exercício da competência federal delegada, 

autorizado e regulamentado pela Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019. 

A recente alteração legislativa acabou por suprimir a competência federal 

delegada quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a 

menos de 70 km de distância de município sede de vara federal. 

Interpretação, a contrario sensu, do art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 

15. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser 

processadas e julgadas na justiça estadual: [...] III – as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a comarca de 
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domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o Conselho 

da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que dispõe 

sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos termos 

das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 

que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão aceitável após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências, com as anotações e baixas necessárias.. 

VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004243-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA OTILIA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004243-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NEUZA OTILIA MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. NEUZA OTILIA 

MARTINS, qualificada nos autos em epígrafe, ajuizou Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando em síntese que em 20012 foi surpreendida com a notícia de que 

teria que sair de sua moradia, que residia há mais de 20 anos, em 

consequência das obras de mobilidade da copa de 2014, para a 

construção do viaduto Dom Orlando Chaves. Aduz que fora pago um valor 

abaixo do apresentado pelo Engenheiro responsável e depositado em 

juízo, não teve outra opção senão aceitar o acordo e receber 

aproximadamente R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) na ação de 

desapropriação sob o nº 5014-25+2013.8.11.0002 – Código 309024, 

transitada em julgado na data de 21/10/2013. Pugna pela indenização dos 

danos materiais no valor de R$ 63.000,00 e morais no valor de R$ 

30.000,00. Citado, o Requerido apresentou contestação no ID 21460762, 

argumentando a prescrição, pugnando pela extinção. A parte autora 

deixou decorrer o prazo legal sem apresentar a impugnação. Instadas as 

partes para especificarem as provas que pretendem produzir, o Requerido 

manifestou que não há provas a serem produzidas e a Requerente deixou 

decorrer o prazo sem manifestação. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Busca com a presente ação, a indenização por danos materiais e morais 

em face do Estado de Mato Grosso, pela desapropriação do imóvel para 

obras da copa de 2014. O Decreto nº 20.910/32, em vigor, em seu artigo 

1º, determina que o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos para as 

pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública. No caso em tela, a 

pretensão surgiu em 21/10/2013, com o trânsito em julgado da sentença 

que julgou procedente a ação de desapropriação ajuizada pelo Estado de 

Mato Grosso, fixando o valor da indenização do imóvel expropriado em R$ 

136.076,63 (cento e trinta e seis mil, setenta e seis reais e sessenta e três 

centavos). Pois bem. Considerando que a presente ação foi proposta na 

data de 12/05/2019, está prescrita a pretensão da autora, uma vez que 
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decorreu mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença proferida 

nos autos nº 5014-25.2013.8.11.0002. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial do STJ, verbis: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO AJUIZADA PELO INCRA, 

OBJETIVANDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE EM 

DEMANDA DESAPROPRIATÓRIA, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE 

RÉ NÃO DETINHA A PROPRIEDADE DA ÁREA EXPROPRIADA. COISA 

JULGADA FORMADA NA DESAPROPRIAÇÃO NÃO ENGLOBA A 

DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO DO IMÓVEL. 1.De acordo com 

precedentes desta Corte Superior, a demanda desapropriada não forma 

coisa julgada material em relação à questão de domínio do imóvel, pois a 

lide expropriatória gira em torno tão somente da justa indenização. 

2.Portanto, não viola a coisa julgada o ajuizamento de ação ressarcitória 

pelo INCRA, sob o fundamento de que a indenização paga na 

desapropriação foi percebida por quem não detinha o domínio do imóvel 

expropriado. 3.Recurso especial provido. (STJ, REsp 1590807/PA, Primeira 

Turma, Relator: Sérgio Kukina, Julgado em 14/05/2019, Publicado em 

17/05/2019). Insta salientar que coisa julgada material impede a 

rediscussão da matéria, levando em consideração o que já foi decidido em 

outra demanda, ou seja, in casu não pode desconsiderar o que fora 

decidido na ação de desapropriação. Além disso, houve concordância da 

autora com relação ao valor da indenização na ação de desapropriação, 

não podendo agora, buscar complementação de indenização, sob pena de 

atentar contra a segurança jurídica dos procedimentos judiciais protegidas 

pela coisa julgada. Com efeito, não há que se falar em danos morais, visto 

que o ato expropriatório é um direito do Poder Público, mediante o 

pagamento de justa indenização, prévia e em dinheiro ao expropriado. 

Para que configure o dano moral, a dor, o vexame, o sofrimento ou a 

humilhação tem que atingir o comportamento psicológico do indivíduo, a 

ponto de causar-lhe aflições, angústia, desequilíbrio. O que não é o caso, 

pois não houve lesão à honra ou violação da dignidade humana. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos 

materiais e danos morais, pelos motivos acima esposados. Via de 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar o Ente Público Requerido nas custas e despesas processuais 

por ser isento, nos termos da Lei. Deixo de condenar o requerente ao 

pagamento dos honorários advocatícios, por ser beneficiário da justiça 

gratuita. Após, à Superior Instância para o reexame necessário da 

sentença. Com o trânsito em julgado, e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se. Defiro a justiça gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 3 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001848-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001848-55.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: RITA DE CASSIA DOS 

SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Trata-se 

de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rita de 

Cassia dos Santos, contra ato praticado pelo Secretário Municipal de 

Administração do Município de Várzea Grande/MT, a fim de que seja 

efetuada sua progressão funcional para Classe C, Nível 09, no cargo de 

Odontóloga. Aduz que tomou posse, mediante aprovação em Concurso 

Público Municipal, e está atualmente enquadrada no Nível 07, Classe B. 

Alega que, por preencher todos os requisitos legais de progressão na 

carreira, ingressou com Requerimento Administrativo para elevar ao 

nível/classe, contudo, tal requerimento não foi atendido. Assenta que faz 

jus a progressão e o enquadramento, uma vez que cumpriu tempo 

necessário de efetivo exercício em seu cargo, bem como concluiu duas 

pós-graduações, conforme estabelecem como requisito as Leis 

Complementares Municipais nº 3.959/2013 e 4.293/2017. Pugna pela 

concessão da liminar, para que a autoridade coatora proceda à 

progressão funcional/reenquadramento para Classe C, Nível 9, e no mérito 

pugna pela segurança. O impetrado, sendo notificado, alegou que o 

mandado de segurança é via inadequada para o recebimento das verbas 

pretéritas devidas, bem como alegou que a impetrante somente faria jus ao 

enquadramento nível 8, requerendo, ao final, a denegação da ordem. Com 

a inicial vieram acostados os documentos. É o relato. 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, restou 

evidenciado o direito líquido e certo da impetrante que, mesmo diante do 

preenchimento dos requisitos legais para sua progressão funcional, até o 

momento tem visto seu direito cerceado pela impetrada. Na hipótese, 

denota-se da inicial, bem como dos documentos probatórios a essa 

anexados, em caráter inicial, a boa aparência do direito do impetrante e a 

razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, tão somente à 

progressão funcional/enquadramento, tendo em vista que, depreende-se 

da Lei Complementar nº 3.959/2013 e Lei Complementar nº 4.293/2017, 

que a atividade administrativa quanto à progressão dos servidores 

públicos é vinculada, isto é, preenchidos os requisitos estabelecidos, a 

Administração deve proceder à citada progressão, sem qualquer 

avaliação de oportunidade ou conveniência. No tocante ao pagamento de 

valores retroativos, deverão ser pleiteados de ação de cobrança, que não 

é admitido pela Lei 12.016/09, que institui procedimento que comporta 

apenas provimento jurisdicional de efeito mandamental. Neste sentido a 

Súmula 269 do Supremo Tribunal Federal que dispõe: "O mandado de 

segurança não é substitutivo de ação de cobrança". Depreende-se de 

forma cristalina que a ilegalidade está presente, uma vez que verifico o 

direito subjetivo à progressão na carreira e a inércia do Ente Público. A 

conduta omissiva do ente Requerido constitui violação ao Princípio da 

Legalidade e vem sendo enfrentada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “MANDADO DE SEGURANÇA 

INDIVIDUAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. 

ELEVAÇÃO DE NÍVEL PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO 

EM CURSO SUPERIOR. EXIGÊNCIAS LEGAIS PREENCHIDAS. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a 

exigência legal para a elevação de nível do profissional da educação, 

mediante apresentação de diploma de conclusão de curso superior, 

devidamente registrado, e diante da inércia da administração em não 

realizar, oportune tempore, o processo avaliatório, exigido por lei, deve ser 

concedida a ordem impetrada para garantir o direito líquido e certo à 

promoção pretendida. Obediência à Lei Federal nº 9.394/96 que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”. “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO. 

MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE 

AVALIAÇÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ESPECÍFICOS DA LEI. DIREITO A PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

Deve ser afastada a preliminar de inadequação da via eleita, eis que, não 

há qualquer impedimento para impetração de Mandado de Segurança no 

caso dos autos, em que os impetrantes buscam a progressão funcional, 

vez que há plausibilidade jurídica na pretensão buscada, pois 

apresentados os fatos correlatos à incidência da norma, bem como 

juntando prova pré-constituída do direito violado. Não merece reforma a 

decisão concessiva de segurança, eis que os impetrantes lograram êxito 

em provar que já cumpriram as condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhes garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal. O artigo 9º, § 6º, 

da Lei Municipal, nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de 

forma automática, em caso de anuência da avaliação, não podendo, a 

omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o referido 

direito”. (Apelação Reexame Necessário nº 125176/2010 – Classe CNJ – 
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1728 – Comarca de Várzea Grande – Relator – Exmo. Sr. Des. José Tadeu 

Cury, Data Julgamento: 28.06.2011). Com efeito, há dois requisitos para a 

promoção nas classes previstas na Lei de Regência da Careira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande, quais sejam, o decurso do prazo de três anos 

de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de desempenho e de 

conhecimentos, sendo este último requisito dispensado, caso a 

Administração se mantenha inerte durante o prazo citado, consoante 

previsão do § 4º do art. 20 da Lei Complementar nº 3797/2012. No caso 

em tela, a Impetrante comprovou o vínculo jurídico com o Impetrado, na 

condição de servidora efetiva e o ato omissivo consistente na não 

efetivação da progressão, após decorrido o interstício exigido. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. 

MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO 

FUNCIONAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL EM CLASSE SUPERIOR. 

POSSIBILIDADE. FALTA DE EFETIVAÇÃO DO REERIDO ATO. OMISSÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 

PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI. ATO DA ADMINISTRAÇÃO. 

DEVER DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO 

PROVIDO. Quando da posse de servidor devidamente aprovado em 

concurso público deve-se averiguar sua graduação, requisitos que este 

possui para que seja o mesmo enquadrado na classe correspondente a 

sua titulação, respeitando é claro a legislação de regência da repartição, 

até para um melhor aproveitamento do mesmo no órgão público ao qual 

logrou êxito em certame público. Provados os requisitos legais exigidos 

deve ser concedida a progressão funcional dos professores para a 

classe superior. (TJ/MT Ap 37973/2010, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, 

Quarta Câmara Cível, Julgado em 29/11/2011, Publicado no DJE 

08/12/2011)”. Portanto, do conjunto probatório dos autos, observo que a 

impetrante possui cerca de 22 anos e 06 meses de tempo de serviço, 

preenchendo o interstício necessário para promoção do nível apenas para 

o Nível 8, pois possui um período não computado quando afastou-se das 

funções, sem ônus, no período de 01.05.1996 a 01.04.1997. Por outro 

lado, denota-se que a impetrante possui o grau de formação necessário 

para a progressão de Classe almejada. Outrossim, não há que se falar em 

litispendência, pois o objetivo da presente ação é tutelar determinada 

violação de direito líquido e certo, a medida que a outra ação discute-se as 

obrigações de pagar valores. Diante do exposto, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA para que seja efetuada a progressão 

funcional e o enquadramento da impetrante para a Classe C, Nível 8, em 

face da existência de direito líquido e certo, pelos motivos acima 

esposados e fundamentados, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil declaro extinto o processo, com resolução do mérito. Em 

consequência, diante da presença da verossimilhança do direito alegado 

e, ainda, diante do perigo da demora, defiro a medida liminar pleiteada, com 

fundamento na Lei n. 12.016/2009. 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. Ao reexame necessário nos termos do art. 14, §1º da Lei n. 

12.016/2009. Com o trânsito em julgado, e, observadas as formalidades 

legais, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 4 de março de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1005164-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CARDOSA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005164-42.2020.8.11.0002. REQUERENTE: IRENE CARDOSA DE CAMPOS 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE Vistos... 

Compulsando os autos, verifico que a parte requerente pugnou pelo 

deferimento de Tutela de Urgência com base no artigo 300 CPC, que tem 

como objetivo proteger os direitos em discussão na lide. Pois bem. A tutela 

de urgência será concedida se demonstrado o preenchimento de dois 

requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos fatos alegados e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Contudo, o presente 

caso exige maior dilação probatória, tendo em vista que a referida 

concessão necessita da realização e especificação de maiores análises, 

ou seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade 

sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase 

instrutória. Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Notifique-se a parte requerida do 

conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as cópias dos 

documentos, a fim de que preste as informações, no prazo legal. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 10 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006835-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL LEONEL DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006835-03.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: GENIVAL LEONEL DA SILVA 

EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, Trata-se de cumprimento provisório de sentença em que GENIVAL 

LEONEL DA SILVA propôs em face do INSS, requerendo a imediata 

implantação do benefício de aposentadoria por idade, dada a natureza 

alimentar. Para prosseguimento normal do feito defiro o pedido de 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Cite o 

Requerido, para responder a presente ação no prazo de 30 (trinta) dias, 

(artigos 335 c/c 183). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 11 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005150-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005150-58.2020.8.11.0002. AUTOR(A): ANTONIO DE SOUZA LIMA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 Vistos. 

Trata-se de ação previdenciária, em fase de conhecimento, movido em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando 

compelir o requerido a implantar benefício de natureza pecuniária. É o 

breve relato. Fundamento e decido. A Constituição Federal de 1988, em 

seu artigo 109, § 3º, com redação alterada pela Emenda Constitucional n. 

103 de 2019, prevê que a “Lei poderá autorizar que as causas de 

competência da justiça federal em que foram parte instituição de 

previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na 

justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede 

de vara federal.”. Trata-se do exercício da competência federal delegada, 

autorizado e regulamentado pela Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, com 

as alterações introduzidas pela Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019. 

A recente alteração legislativa acabou por suprimir a competência federal 

delegada quando a comarca de domicílio do segurado estiver localizada a 

menos de 70 km de distância de município sede de vara federal. 

Interpretação, a contrario sensu, do art. 15, III, da Lei nº 5.010/1966: “Art. 

15. Quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser 

processadas e julgadas na justiça estadual: [...] III – as causas em que 

forem parte instituição de previdência social e segurado e que se 

referirem a benefício de natureza pecuniária, quando a comarca de 

domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal;” A seu turno, o Conselho 

da Justiça Federal editou a Resolução nº 603/2019 – CJF, que dispõe 

sobre o exercício da competência da Justiça Federal delegada nos termos 

das alterações promovidas pelo artigo 3º da Lei n. 13.876/2019. O 

Conselho da Justiça Federal, por meio do aludido instrumento normativo, 

unificou os critérios a serem adotados pelos Tribunais Regionais Federais, 

no tocante à publicação de lista com a indicação das comarcas estaduais 
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que exercerão a competência federal delegada. O artigo 4º da Resolução 

nº 603/2019 – CJF estabelece, ainda, o seguinte: “Art. 4º. As ações, em 

fase de conhecimento ou de execução, ajuizadas anteriormente a 1º de 

janeiro de 2020, continuarão a ser processadas e julgadas no juízo 

estadual, nos termos em que previstos pelo § 3º do artigo 109 da 

Constituição federal, pelo inciso III do artigo 15 da Lei nº 5.010, de 30 de 

maio de 1965, em sua redação original, e pelo artigo 43 do Código de 

Processo Civil”. Em observância à citada Resolução, o Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região editou a Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, na qual torna pública a lista de comarcas estaduais 

localizadas na área de jurisdição da 1ª Região, com competência federal 

delegada para o processamento e julgamento das causas em que forem 

parte instituição de previdência social e segurado, relativamente a 

benefício de natureza pecuniária. O Anexo I da Portaria diz respeito à lista 

de comarcas estaduais com competência federal delegada para 

processar e julgar as causas que se enquadram na situação prevista no 

artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966, com a redação dada pela a Lei nº 

13.876/2019, ao passo que o Anexo II da Portaria elenca as comarcas 

estaduais que deixaram de possuir competência federal delegada. Na 

iminência da entrada em vigor do artigo 3º Lei nº 13.876/2019, o Superior 

Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida pelo Ministro Mauro 

Campbell Marques, admitiu o Incidente de Assunção de Competência – IAC 

nº 6, nos autos do Conflito de Competência nº 170.051/RS. Na 

oportunidade, o Ministro delimitou a tese que será submetida a julgamento 

no IAC nº 6: “Efeitos da Lei n. 13.876/2019 na modificação de competência 

para o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada”. Outrossim, foi 

determinado por sua Excelência, no bojo do IAC nº 6, “a imediata 

suspensão, em todo território nacional, de qualquer ato destinado a 

redistribuição de processos pela justiça estadual (no exercício da 

jurisdição federal delegada) para a justiça federal, até o julgamento 

definitivo do presente Incidente de Assunção de Competência no Conflito 

de Competência”. O conflito de competência foi suscitado pelo Juízo 

Federal da 21ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, 

motivado pela atuação do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 

Guaíba/RS. O Juízo Estadual, antes mesmo da entrada em vigor do art. 3º 

da Lei nº 13.876/2019, reconheceu a sua incompetência para processar e 

julgar a causa ajuizada por Eduardo Toldo Machado, representado por 

Maria Amélia Tolo Machado, em face do Instituto Nacional do Seguro Social 

– INSS, que versa sobre benefício de natureza pecuniária. No sentir do 

Juízo Estadual suscitado, a edição da Lei nº 13.876/2019 excluiu a 

jurisdição federal delegada para o processamento e julgamento da causa, 

uma vez que a Comarca de Guaíba localiza-se a 30 km da cidade de Porto 

Alegre, que é município sede de vara federal, motivando a remessa dos 

autos da ação previdenciária ao Juízo Federal suscitante. Neste contexto, 

em que pese a controvérsia fundada na modificação de competência para 

o processamento e julgamento dos processos que tramitam na justiça 

estadual e no exercício da competência federal delegada, é irrefragável a 

entrada em vigor do artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, que modificou a 

redação do artigo 15, inciso III, da Lei nº 5.010/1966. O artigo 5º, I, da Lei 

nº 13.876/2019 fixou o dia 1º de janeiro de 2020 para o início da vigência 

do novo regramento sobre competência federal delegada no âmbito 

previdenciário. Portanto, desde 1º de janeiro de 2020, toda e qualquer 

comarca estadual que estiver localizada a menos de 70 km de município 

sede de vara federal passou a ser absolutamente incompetente para 

processar e julgar as causas em que forem parte instituição de 

previdência social e segurado e que se referirem a benefício de natureza 

pecuniária. Nessa perspectiva, tem-se que o debate jurídico 

consubstanciado IAC nº 6 do STJ diz respeito apenas e tão somente à 

(im)possibilidade de redistribuição para a Justiça Federal das ações 

previdenciárias ajuizadas até 31/12/2019, e que, até então, eram de 

competência federal delegada, de modo que a decisão proferida pelo 

Superior Tribunal de Justiça não contempla as ações ajuizadas a partir de 

1º de janeiro de 2020, sob a égide da Lei nº 13.876/2019. No caso dos 

autos, a ação foi distribuída após a entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 

13.876/2019, não estando sujeita aos feitos da decisão prolatada no IAC 

nº 6 do STJ, uma vez que a Comarca de Várzea Grande, desde 1º de 

janeiro de 2020, não ostenta competência federal delegada para 

processar e julgar a causa, por localizar-se a menos de 70 km (setenta 

quilômetros) de município sede de vara federal, que, no caso, é o 

município de Cuiabá. Não há, pois, outra conclusão aceitável após a 

entrada em vigor do art. 3º da Lei nº 13.876/2019 e a edição da Portaria 

Consolidada – Presi 9507568/2019, Anexo II, do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, que deixa evidente que a Comarca de Várzea Grande não 

mais ostenta a competência federal delegada em matéria previdenciária, 

ante a sua proximidade territorial com Cuiabá, município sede de vara 

federal situado a menos de 70 Km. Assim, não há que se falar em 

inobservância da decisão prolatada nos autos do IAC nº 6 do STJ, cuja 

tese delimitada não alcança a hipótese dos autos, mas sim no estrito 

cumprimento de disposição legal em vigor, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos no 3° da Lei nº 13.876/2019. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 109, § 3º, da CF/88, artigo 3° da Lei nº 13.876/2019, artigo 1°, § 2º e 

Anexo II da Portaria Consolidada – Presi 9507568/2019 e artigo 64, § 1º, 

do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a incompetência absoluta deste 

juízo para processar e julgar a presente causa previdenciária, razão pela 

qual DETERMINO a remessa dos autos para a Seção Judiciária de Mato 

Grosso - Cuiabá, para a redistribuição ao Juízo Federal competente. Não 

havendo possibilidade de remessa eletrônica via PJe, remeta-se cópia 

integral dos autos por malote digital ou outro meio eletrônico, em 

observância ao disposto no artigo 4º da Portaria Consolidada – Presi 

9507568/2019, arquivando, a seguir, os autos originais. Intime-se a parte 

autora. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003261-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI GORDADO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003261-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANDERLEI GORDADO SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. 

Ao exame dos autos, verifica-se que a Autarquia Federal apesar de 

regularmente citada, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestar-se. 

Portanto, ante a ausência de contestação, declaro a revelia do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, sem reconhecer, no entanto, o efeito da 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em razão do 

interesse público indisponível subjacente à matéria. Sendo a parte 

requerida nos presentes autos a Fazenda Pública, torna-se 

(relativamente) defeso dispor dos direitos e interesses que defende em 

juízo, uma vez possuírem natureza pública. O único efeito da revelia, neste 

caso, será “... correrão os prazos independentemente de intimação... O 

revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no 

estado em que se encontrar”. Para fins de prosseguimento do feito, 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar se 

pretendem produzir provas, justificando a sua real oportunidade e 

necessidade. Expeça-se o necessário. Às providências. VÁRZEA 

GRANDE, 18 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004149-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA REGINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004149-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FATIMA REGINA DA COSTA 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

referente à prevenção ao contágio pelo COVID-19, recomendando o 

reagendamento das audiências não urgentes, suspendo a realização da 

audiência retro agendada. Voltem-me conclusos a partir do dia 1º de abril 

de 2020, para nova designação. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007807-07.2019.8.11.0002
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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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007807-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CANDIDA RIBEIRO DA SILVA 

PROCURADOR: VERA LUCIA RIBEIRO DE JESUS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Considerando a 

Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, referente à prevenção 

ao contágio pelo COVID-19, recomendando o reagendamento das 

audiências não urgentes, suspendo a realização da audiência retro 

agendada. Voltem-me conclusos a partir do dia 1º de abril de 2020, para 

nova designação. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014767-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CALIXTO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014767-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CALIXTO ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

referente à prevenção ao contágio pelo COVID-19, recomendando o 

reagendamento das audiências não urgentes, suspendo a realização da 

audiência retro agendada. Voltem-me conclusos a partir do dia 1º de abril 

de 2020, para nova designação. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007689-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE GEORGINO PULQUERIO 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

referente à prevenção ao contágio pelo COVID-19, recomendando o 

reagendamento das audiências não urgentes, suspendo a realização da 

audiência retro agendada. Voltem-me conclusos a partir do dia 1º de abril 

de 2020, para nova designação. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007688-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PULQUERIO CURVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007688-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO PULQUERIO CURVO 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 

Considerando a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

referente à prevenção ao contágio pelo COVID-19, recomendando o 

reagendamento das audiências não urgentes, suspendo a realização da 

audiência retro agendada. Voltem-me conclusos a partir do dia 1º de abril 

de 2020, para nova designação. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002126-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVALDO ALEXANDRE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002126-56.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIVALDO ALEXANDRE 

RIBEIRO REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos. Considerando a Portaria-Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

referente à prevenção ao contágio pelo COVID-19, recomendando o 

reagendamento das audiências não urgentes, suspendo a realização da 

audiência retro agendada. Voltem-me conclusos a partir do dia 1º de abril 

de 2020, para nova designação. Às providências. VÁRZEA GRANDE, 17 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011161-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA SOLERA FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011161-74.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ALZIRA SOLERA FREITAS REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. ALZIRA SOLERA 

FREITAS propôs a presente ação de aposentadoria por idade rural em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

objetivando, em síntese, o recebimento do benefício previdenciário. A 

petição inicial veio instruída com os documentos. Citado, o Instituto refutou 

as alegações da parte requerente, também juntando documentos. Houve 

impugnação à contestação. Designada a audiência de instrução e 

julgamento, esta foi redesignada por ausência da parte, que novamente se 

ausentou na data agendada. É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de ação de benefício previdenciário proposta com o objetivo de 

comprovar o direito ao recebimento do benefício previdenciário. Pois bem, 

verifico que a parte requerente está há meses sem dar cumprimento dos 

atos estipulados, se ausentando das audiências desde setembro de 2019, 

ocasionando, pois, o abandono da causa. Posto isso, com fundamento no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

sem resolução de mérito, para que se produzam seus jurídicos efeitos. 

Deixo de condenar a requerente ao pagamento de custas porque isenta, 

porém condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, pelo que 

fixo em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC). 

Arquivem-se com as baixas de estilo e procedimentos legais. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1004667-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT15912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA DE VÁRZEA 

GRANDE/MT (IMPETRADO)

DIRETOR DA 5ª CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 
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1004667-62.2019.8.11.0002. IMPETRANTE: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL IMPETRADO: DIRETOR DA 5ª CIRETRAN DE 

VÁRZEA GRANDE, SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 

DE VÁRZEA GRANDE/MT Vistos. Trata-se de mandado de segurança com 

pedido de liminar em que Adriana de Jesus Carvalho Pimentel, apresentou 

em face da 5º Ciretran de Várzea Grande, requerendo a emissão do 

documento do veículo (porte obrigatório), independente do recolhimento 

das multas constantes, até a decisão final do “writ”. O pedido de justiça 

gratuita foi indeferido – ID: 22142752. Embora intimada, sob pena de 

extinção, a impetrante deixou transcorrer o prazo se manifestação. É o 

relatório. Decido. Pois bem. Sem maiores delongas, compulsando 

detidamente os autos, verifico que a impetrante não manifestou interesse 

em dar andamento ao feito. Assim, diante do exposto, JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, proceda-se com 

baixa de estilo e arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA 

GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008016-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEAN ADRIANO BARANOSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008016-10.2018.8.11.0002. AUTOR(A): GEAN ADRIANO BARANOSKI 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. GEAN ADRIANO 

BARANOSKI, qualificado nos autos em epígrafe, propôs a presente “Ação 

de Cobrança para Reenquadramento nas Classes de Promoção Funcional” 

em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, alegando, em síntese, 

que é servidor público desde a data de 01/05/2012, atualmente no cargo 

de Técnico de Suporte Administrativo, fazendo jus à progressão funcional, 

passando do Nível 01, Classe A para o Nível 3, Classe B, uma vez que a 

Lei Complementar nº 3.797/2012 combinado com a Lei Complementar nº 

4.093/2015, alterada pela Lei Complementar nº 4.293/2017, quando 

apresentou o diploma de nível superior Alega que, como membro do 

Magistério Público Municipal, faz jus a todas as vantagens, direito e 

obrigações contempladas nos Estatutos do Magistério Público de Várzea 

Grande. Pretende o julgamento procedente da ação, determinando que o 

Requerido proceda, no período de vigência da Lei Complementar n.º 

3.797/2012, Lei Complementar n.º 4.093/2015, alterada pela Lei 

Complementar 4.023/2017, ao enquadramento e promoção acima 

mencionada. Contestação no ID 16962818. Impugnação no ID 17005874. 

Requerente pugna pelo julgamento antecipado da lide e o ente requerido 

manifestou que não há provas a serem produzidas. É o relatório. 

Fundamento. DECIDO. Trata-se de Ação Ordinária de Enquadramento nas 

Classes de Promoção Cumulada com Cobrança de Diferenças de 

Vencimentos, sob a forma de promoção nas classes, na forma 

determinada pelas Leis Complementares nº 3.797/2012, 4.093/2015 e 

4.023/2017. A LEI COMPLEMENTAR Nº 3.797/2012 Dispõe sobre o Estatuto 

e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande e dá outras 

providências: Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º – O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º – A avaliação de desempenho e a de conhecimentos 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º – O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º – Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar se automaticamente. LEI COMPLEMENTAR Nº. 4.007/2014 

Altera dispositivos da lei complementar nº. 3.797/2.012 e dá outras 

providências: Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger 

com as seguintes alterações: (...) Art. 19 – (…) Parágrafo Único – As 

classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Art. 22 – As classes de 

progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) 

letras de A a E. Art. 24 – As classes de progressão dos cargos de 

Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento 

Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são 

estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) 

Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: III – 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Médio: a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior, com curso 

de mestrado. Assim, o requerente, ao preencher os requisitos legais 

impostos, adquiriu o direito subjetivo à progressão na carreira, que deveria 

ser concedido de imediato, automaticamente, não podendo o município de 

Várzea Grande simplesmente ignorar e/ou avaliar a conveniência ou 

oportunidade em fazê-lo, uma vez tratar-se de ato vinculado. A conduta 

omissiva do ente requerido constitui violação ao princípio da legalidade e 

vem sendo enfrentado pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in 

verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PROFESSOR DA REDE 

PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. ELEVAÇÃO DE NÍVEL PROFISSIONAL. 

COMPROVAÇÃO DA FORMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR. EXIGÊNCIAS 

LEGAIS PREENCHIDAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. ORDEM 

CONCEDIDA. Comprovada a exigência legal para elevação de nível do 

profissional da educação, mediante apresentação do diploma de 

conclusão de curso superior, devidamente registrado, e diante da inércia 

da administração em não realizar, oportune tempore, o processo 

avaliatório exigido por lei, deve ser concedida a ordem impetrada para 

garantir o direito líquido e certo à promoção pretendida. Obediência à Lei 

Federal nº 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA 

REJEITADA. MÉRITO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. 

AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

ESPECÍFICOS DA LEI. DIREITO A PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

Deve ser afastada a preliminar de inadequação da via eleita, eis que, não 

há qualquer impedimento para impetração de mandado de segurança no 

caso dos autos, em que os impetrantes buscam a progressão funcional, 

vez que há plausibilidade jurídica na pretensão buscada, pois apresentado 

os fatos correlatos à incidência da norma, bem como juntando prova 

pré-constituída do direito violado. Não merece reforma a decisão 

concessiva de segurança, eis que os impetrantes lograram êxito em 

provar que já cumpriram as condições de tempo e de titulação 

necessários, no exercício da carreira que lhes garantia a almejada 

progressão funcional na carreira de professor municipal. O artigo 9, § 6º, 

da Lei Municipal nº 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de 

forma automática, em caso de ausência da avaliação, não podendo, a 

omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o referido 

direito.” (Apelação/Reexame Necessário nº 125176/2010 – Classe CNJ – 

1728 – Comarca de Várzea Grande – Relator: Des. José Tadeu Cury, data 

julgamento: 28/06/2011). Com efeito, tem-se dois requisitos para a 

promoção nas classes previstos na Lei de regência da Carreira dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de 

Ensino de Várzea Grande, quais sejam, o decurso do prazo de três anos 

de efetivo exercício em cada classe, e as avaliações de desempenho e de 

conhecimento, sendo este último requisito dispensado, caso a 

Administração se mantenha inerte durante o prazo acima citado, conforme 

previsto no § 4º, artigo 20, da LC nº 3.797/2012. Insta ressaltar que a 

Administração se governa pelo princípio da legalidade, consoante 

preleciona Celso Antonio Bandeira de Melo (Curso de direito administrativo, 

p. 52, 5ª Ed., Malheiros, São Paulo, 1994), verbis: “O princípio da legalidade 

no Brasil significa que a Administração nada pode fazer senão o que a lei 

determina. Ao contrário dos particulares, os quais podem fazer tudo o que 

a lei não proíbe, a Administração só pode fazer o que a lei 

antecipadamente autorize. Donde, administrar é prover os interesses 

públicos, assim caracterizados em lei, fazendo-o na conformidade dos 

meios e formas nela estabelecidos ou particularizados segundo suas 
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disposições. Segue-se que a atividade administrativa consiste na 

produção de decisões e comportamentos que, na formação escalonada 

do direito, agregam níveis maiores de concreção ao que já se contém 

abstratamente nas leis”. Tal ato ilegal fere o princípio da isonomia, primado 

constitucional, pois existem servidores de igual categoria, com os mesmos 

requisitos, em classe diversa. Neste sentido é o entendimento dos 

Tribunais Pátrios, senão vejamos: Ementa APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DO RIO DE 

JANEIRO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO QUE REQUER 

JUDICIALMENTE O SEU REENQUADRAMENTO EM VIRTUDE DA OMISSÃO 

DO PODER EXECUTIVO EM FIXAR OS CRITÉRIOS PARA A PROMOÇÃO NA 

CARREIRA, COM O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES E A 

INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS, ALÉM DA AVERBAÇÃO E 

IMPLEMENTAÇÃO DE TRIÊNIO, A CONTAR DO SEU EFETIVO EXERCÍCIO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE PARCIAL REFORMA. 

Portanto, tendo em vista que o requerente preenche os requisitos 

mencionados, deve ser enquadrado na Classe “B”, Nível “3”. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 

determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão funcional de 

GEAN ADRIANO BARANOSKI, na Classe B, Nível 3, com eficácia e efeito 

retroativo à data do direito à promoção e condeno o Requerido ao 

pagamento das diferenças nos seus vencimentos, com a inclusão dos 

coeficientes específicos da promoção a que fazia jus, nos termos da Lei 

nº 3.797/2012 e seus reflexos na Lei nº 4.093/2015, em relação ao 

período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente 

demanda, bem como ao pagamento de todas as parcelas que vencerão no 

decorrer do processo, até o dia do efetivo pagamento. Quanto à 

atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de 

cada vencimento, até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser 

corrigidos com base no IPCA-E, bem como a aplicação dos juros de 6% ao 

ano, com base na caderneta de poupança, a partir da citação válida. De 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Processo isento 

de custas e despesas processuais. Condeno o requerido ao pagamento 

de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação, com fulcro no artigo 85, § 3º, do NCPC. Decisão não 

sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º 

do NCPC. Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo 

de 10 dias, executar a sentença nos termos previstos no art. 910, c/c 798, 

I, b, ambos do Novo Código de Processo Civil. Defiro a Justiça Gratuita. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000974-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLAS ELIAS SAAB NETO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI OAB - MT10668-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANADIR DE OLIVEIRA PINHO (TESTEMUNHA)

JOSE DESIDERIO DE PINHO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIWMAR SERPA OAB - MT19703-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AUSENTES E EVENTUAIS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO - CONFINANTE (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

VALQUIRIO BARBOSA DE BRITO - CONFINANTE (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000974-41.2017.8.11.0002. TESTEMUNHA: NICOLAS ELIAS SAAB NETO 

TESTEMUNHA: JOSE DESIDERIO DE PINHO, MARIA ANADIR DE OLIVEIRA 

PINHO Vistos... Manifestem-se as partes no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 2 de março de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 230905 Nr: 11083-15.2009.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDINEIA GALESKI, CNPJ: 

01633678000174, Inscrição Estadual: 131727850. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/08/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de EDINEIA GALESKI, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA: 20084270, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4270/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/12/2008

 - Valor Total: R$28.720,30 - Valor Atualizado: R$28.720,30 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241042 Nr: 20072-73.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. JAMARIQUELI - ME, MANOEL JAMARIQUELI

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. JAMARIQUELI - ME, CNPJ: 

02825162000194 e atualmente em local incerto e não sabido MANOEL 

JAMARIQUELI, Cpf: 38379309120, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M. JAMARIQUELI - ME e 

MANOEL JAMARIQUELI, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA N. 200910714., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 10714/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/12/2009

 - Valor Total: R$ 6.639,10 - Valor Atualizado: R$ 6.259,10 - Valor 

Honorários: R$ 380,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 241057 Nr: 20029-39.2010.811.0002

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. JAMARIQUELI - ME, MANOEL JAMARIQUELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. JAMARIQUELI - ME, CNPJ: 

02825162000194 e atualmente em local incerto e não sabido MANOEL 

JAMARIQUELI, Cpf: 38379309120, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/02/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de M. 

JAMARIQUELI - ME e MANOEL JAMARIQUELI, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N. 20099628., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 9628/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/12/2009

 - Valor Total: R$ 4.496,80 - Valor Atualizado: R$ 4.116,80 - Valor 

Honorários: R$ 380,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 423596 Nr: 23886-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERY TABORELLI DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO AMARAL, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO COELHO - 

OAB:5950-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - 

OAB:13680

 Vistos,

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Pery Taborelli da 

Silva Filho em face de Ivanildo Amaral e Município de Pontes e Lacerda.

 Aduz que durante a visita no garimpo localizado na Serra do Caldeirão em 

Pontes e Lacerda, na condição de Deputado Estadual, realizou 

pronunciamento para a impressa local destacando a preocupação com o 

meio ambiente. Em contrapartida, o reclamado proferiu palavrões contra o 

reclamante.

 Pois bem.

 Segundo a regra processual do Código de Processo Civil de 2015, artigo 

53, inciso IV, alínea “a”, “é competente o foro, do lugar do ato ou fato para 

a ação de reparação de dano.”

Posto isto, DECLINO da minha competência jurisdicional para, processar e 

julgar a presente execução. DETERMINO a remessa e distribuição do 

processo para a Comarca de Pontes e Lacerda – MT.

 Proceda-se às anotações e baixas de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243975 Nr: 16901-11.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINOSO DIESEL LTDA, ZENIR MINOSSO, 

VALDEMAR SEBASTIÃO MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MINOSO DIESEL LTDA, Cpf: 

78904000122, Rg: 130248339, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido VALDEMAR SEBASTIÃO MINOSSO, Cpf: 02190257115, data 

de nascimento: 20/01/1948, brasileiro(a), Telefone (65) 3627-3463. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 30/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

MINOSO DIESEL LTDA, ZENIR MINOSSOE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N. 16386/2010 A 16393/2010, 

30012/2010 A 30015/2010, 16394/2010 A 16399/2010., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 16386 a 16393/2010, 16394 a 

16399/2010, 30012 a 30015/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

 - Valor Total: R$ 89.525,46 - Valor Atualizado: R$ 88.125,46 - Valor 

Honorários: R$ 1.400,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254386 Nr: 21381-32.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REIDIMAR AURELIO BRAGA, REIDIMAR 

AURELIO BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REIDIMAR AURELIO BRAGA, CNPJ: 

03143457000143, Inscrição Estadual: 131878360 e atualmente em local 

incerto e não sabido REIDIMAR AURELIO BRAGA, Cpf: 39585832100, Rg: 

NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, brasileiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de REIDIMAR AURELIO BRAGA e 

REIDIMAR AURELIO BRAGA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de CDA N. 20095730., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 5730/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/11/2009

 - Valor Total: R$ 23.794,90 - Valor Atualizado: R$ 23.264,90 - Valor 

Honorários: R$ 530,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254626 Nr: 20943-06.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M H MACHADO, MARLON HUDSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M H MACHADO, CNPJ: 01734463000140 

e atualmente em local incerto e não sabido MARLON HUDSON MACHADO, 

Cpf: 82654840115, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de M H MACHADO e MARLON 

HUDSON MACHADO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de CDA N. 20097270., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 7270/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/11/2009

 - Valor Total: R$ 29.007,80 - Valor Atualizado: R$ 28.477,80 - Valor 

Honorários: R$ 530,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 254807 Nr: 21205-53.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTERLACK COMÉRCIO DE PRODUTOS 

PARA MARCENARIA LTDA, ANTÔNIO CARLOS DA ROCHA, MARLI 

APARECIDA TRABACHIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CENTERLACK COMÉRCIO DE PRODUTOS 

PARA MARCENARIA LTDA, CNPJ: 02580508000131, Inscrição Estadual: 

131819860, atualmente em local incerto e não sabido ANTÔNIO CARLOS 

DA ROCHA, Cpf: 38020033149, brasileiro(a), casado(a), agricultor e 

atualmente em local incerto e não sabido MARLI APARECIDA TRABACHIN, 

Cpf: 53541219149, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de CENTERLACK COMÉRCIO DE 

PRODUTOS PARA MARCENARIA LTDA, ANTÔNIO CARLOS DA ROCHAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA: 

200911582, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

11582/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/12/2009

 - Valor Total: R$20.078,57 - Valor Atualizado: R$19.478,57 - Valor 

Honorários: R$600,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244059 Nr: 16864-81.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, Cpf: 

31860451187, Rg: 335302. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 31/03/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA: 26524/2010, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 26524 a 26531/2010, 26532 a 26539/2010, 

39837 a 39840/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$2.569,36 - Valor Atualizado: R$2.569,36 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 244683 Nr: 20524-83.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALATAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO 

LTDA, VALDINEI GUANA DA ROSA, LUZARDO GUANA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GALATAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO 

LTDA, CNPJ: 04406882000140, Inscrição Estadual: 13201344-4. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/04/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GALATAS DISTRIBUIDORA E 

COMERCIO LTDA, VALDINEI GUANA DA ROSAE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA;200910231, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 10231/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 09/12/2009

 - Valor Total: R$18.477,50 - Valor Atualizado: R$18.097,50 - Valor 

Honorários: R$380,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253603 Nr: 21163-04.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL LUNGA DIST. DE ALIMENTOS 

LTDA ME, JOSE AUGUSTO DOMINGUES TOLEDO, MARIA RITA TOLEDO 

PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL LUNGA DIST. DE ALIMENTOS 

LTDA ME, CNPJ: 06213798000136, Inscrição Estadual: 132560763 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIA RITA TOLEDO PADILHA, 

Cpf: 84780940168, Rg: 0675688-3, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/09/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de COMERCIAL LUNGA DIST. DE 

ALIMENTOS LTDA ME, JOSE AUGUSTO DOMINGUES TOLEDOE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de CDA;20106804, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6804/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/09/2010

 - Valor Total: R$1.900,00 - Valor Atualizado: R$0,00 - Valor Honorários: 

R$1.900,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90050 Nr: 11323-43.2005.811.0002

 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): METELO CAMPOS IMÓVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT - OAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): METELO CAMPOS IMÓVEIS LTDA, CNPJ: 

14984736000156. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/12/2005.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

METELO CAMPOS IMÓVEIS LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA:, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 186/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$5.084,49 - Valor Atualizado: R$4.884,49 - Valor 

Honorários: R$200,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306683 Nr: 2498-32.2013.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO DOMINGOS DE ASSUNÇÃO

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

OAB:3791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GONÇALO DOMINGOS DE ASSUNÇÃO, 

Cpf: 41541995104, Rg: 0543644-3, Filiação: de Luiz Diogo de Assunção e 

Ana Ramos de Assunção, data de nascimento: 15/01/1967, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, casado(a), motorista, Telefone 65.9218.3649. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/02/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de GONÇALO DOMINGOS DE 

ASSUNÇÃO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA:2013476, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

476/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/01/2013

 - Valor Total: R$6.608,00 - Valor Atualizado: R$6.358,00 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329601 Nr: 25919-51.2013.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITORIA DE SOUZA MENDES

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VITORIA DE SOUZA MENDES, Cpf: 

17715245100, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

VITORIA DE SOUZA MENDES, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de CDA: 238/2013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 238/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$4.058,92 - Valor Atualizado: R$3.808,92 - Valor 

Honorários: R$250,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330273 Nr: 26564-76.2013.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR LENZI

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WALDIR LENZI, Cpf: 47063750968, Rg: 

635615, Filiação: Vitoria Lenzi e Arthur Lenzi, solteiro(a), Telefone 

65.9913.7099. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

WALDIR LENZI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA:1021/2013, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1021/2013.

 - Valor Total: R$2.777,53 - Valor Atualizado: R$2.577,53 - Valor 

Honorários: R$200,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 374119 Nr: 22388-20.2014.811.0002

 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): DKD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 

OTÁVIO GONÇALVES DE SOUZA, FABIANE DE MELLO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIZA COSTA CALVACANTI - 

OAB:17.960-O

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DKD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, 

CNPJ: 03848732000124. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 24/10/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

DKD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, OTÁVIO GONÇALVES DE 

SOUZAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA: 382/2014, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 381/2014, 382/2014, 383/2014, 384/2014 (MAIS 11 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$4.417,46 - Valor Atualizado: R$4.117,46 - Valor 

Honorários: R$300,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379260 Nr: 26205-92.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALÃO DE BELEZA CAPRICHO LTDA ME, 

ELIANE REGINALDO DA SILVA, EULALIA REGINALDO DA SILVA

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

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EULALIA REGINALDO DA SILVA, Cpf: 

01929935773, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificação, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela A 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SALÃO 

DE BELEZA CAPRICHO LTDA ME, ELIANE REGINALDO DA SILVAE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

CDA;20141025, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1025/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/03/2014

 - Valor Total: R$261.730,20 - Valor Atualizado: R$260.080,21 - Valor 

Honorários: R$1.650,00

Despacho/Decisão:

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380440 Nr: 27040-80.2014.811.0002

 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): DISNÁUTICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

BARCOS LTDA.

 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:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DISNÁUTICA - INDUSTRIA E COMERCIO 

DE BARCOS LTDA., CNPJ: 00131617000146. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

DISNÁUTICA - INDUSTRIA E COMERCIO DE BARCOS LTDA., na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de CDA: 8684/2014, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8684/2014, 8685/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$11.115,69 - Valor Atualizado: R$10.585,69 - Valor 

Honorários: R$530,00

Despacho/Decisão:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 408572 Nr: 15869-92.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA GLÓRIA LTDA, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON PEDRO NERY - 

OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se “ação de usucapião especial urbano” em que FRANCISCA 

FERREIRA MACHADO apresentou em desfavor de FIRMA IMOBILIÁRIA 

GLÓRIA LTDA e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando em síntese, 

a usucapião do imóvel localizado na Avenida Mato Grosso, nº 14, tendo 

aos fundos a rua 03, Loteamento Jardim Esmeralda. A inicial veio instruída 

com documentos.

 O município informou não possuir interesse na presente ação, haja vista a 
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área em debate é de propriedade particular (fl.22).

 A parte autora se manifestou pugnando pela citação por edital dos réus e 

terceiros interessados (fl. 27).

 Após os autos permanecerem sem impulso pela requerente, tratou-se de 

intimá-la, pessoalmente, para dar andamento do feito, sob pena de 

extinção, da mesma forma, a tentativa restou infrutífera.

 É o sucinto relatório.

Fundamento. Decido.

Dessa forma, verifico que não há interesse em prosseguimento da 

demanda pela parte autora, não restando outra alternativa senão a 

extinção do processo.

 Diante do exposto, por não haver mais questões a serem dirimidas nesta 

ação, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos 

do art.485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Outrossim, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça, deixo de 

condenar ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da 

causa (art. 85, § 3º, do CPC), no entanto suspensa a sua exigibilidade, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

 Após o trânsito em julgado, proceda-se com baixa de estilo e arquive-se 

com as cautelas legais.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 338908 Nr: 7062-20.2014.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO PASSOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

WALDOMIRO PASSOLI propôs o presente cumprimento de sentença 

acerca das diferenças.

 Ainda que devidamente intimado, o requerido deixou de oferecer 

impugnação à execução, conforme teor da Certidão de fl. 110, resultando 

na concordância tácita da parte executada.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos de fl. 108, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos em favor 

da autora.

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 342576 Nr: 9961-88.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINA LEITMAM VATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

VALDEVINA LEITMAN BATISTA propôs o cumprimento do acordo 

realizado às fls. 118/119.

 Ainda que devidamente intimado, o requerido deixou de oferecer 

impugnação, conforme teor da certidão de fl. 131, resultando na 

concordância tácita da parte executada.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos de fls. 128/129, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos em favor 

da autora.

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 91129 Nr: 901-72.2006.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PAULA DE ARRUDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:7188, SILVANA DA SILVA TOLEDO - 

OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Manifeste-se a parte autora.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233877 Nr: 13914-36.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Fátima Ribeiro Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:12352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestarem-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal Regional Federal de 

Primeira Região, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 79813 Nr: 2268-68.2005.811.0002

 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: VERGINA ROSA DA COSTA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI APARECIDA FARINACIO - 

OAB:4747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimado para manifestar-se acerca da petição de fls. 195/201, a parte 

executada impugnou os valores apresentados pela parte exequente, fls. 

208/212.

Encaminhados os presentes autos para o contador judicial, este 

manifestou que o cálculo de fl. 199 está correto.

Instadas a manifestarem, a parte exequente concordou, enquanto a parte 

executada apresentou discordância.

Todavia, a alegação de equivoco no cálculo não merece prosperar, tendo 

em vista que os cálculos de fl. 199 estão corretos, conforme disposto pelo 

contador judicial.

Assim, por inexistir óbice de natureza legal no cálculo de fl. 199, 

HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, o pagamento do débito exequendo por meio de 

Requisição de Pequeno Valor/Precatório, instruindo-se a solicitação da 

RPV com cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Portaria

PORTARIA N. 006/2020/1ªVCriminal
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O Doutor Murilo Moura Mesquita, Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal 

da Comarca de Várzea Grande, no uso de suas atribuições legais,

 Considerando a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

que classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

novo coronavírus (covid-19), bem como diante do desafio de diminuir a 

sua taxa de propagação para evitar a sobrecarga dos serviços de saúde;

Considerando as disposições estabelecidas nas Portarias nº 247/2020 e 

249/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. A partir do dia 20.03.2020, os atendimentos aos advogados, 

membros do Ministério Público e Defensores Públicos na Secretaria e 

gabinete da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Várzea Grande serão 

realizados prioritariamente por telefone e email.

I – Para a Secretaria deverá ser utilizado o email vg.1criminal@tjmt.jus.br.

II – Para o gabinete deverão ser utilizados o email 

vg.gab1criminal@tjmt.jus.br e os telefones (65) 99630-6658 e (65) 

99226-7552.

Art. 2°. As dúvidas decorrentes da interpretação ou omissões desta 

Portaria serão sanadas pelo Juízo, por meio de mensagem eletrônica 

endereçada para vg.gab1criminal@tjmt.jus.br.

Art. 3°. Esta portaria entra em vigor em 20.03.2020.

Art. 4º. Encaminhe-se cópia desta portaria à Corregedoria-Geral da 

Justiça, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso e ¬Ordem dos Advogados do Brasil.

Várzea Grande/MT, 20/03/2020.

MURILO MOURA MESQUITA

Juiz de Direito

(assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 342787 Nr: 10129-90.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado DANIEL DE SOUZA SILVA, já 

qualificado nos autos, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio 

Tribunal do Júri, pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2º, 

incisos II e IV, do Código Penal.Por fim, conclui-se que deve ser mantida a 

prisão preventiva decretada nos autos, por persistirem os fundamentos 

esposados na decisão de fl. 118/119, notadamente a necessidade de 

garantir a ordem pública, uma vez que o pronunciado ostenta vasta folha 

de antecedentes criminais (fls. 279/280), inclusive, com condenações 

transitadas em julgado.Desta feita, tendo em vista o evidenciado perigo da 

liberdade do acusado para a ordem pública, diante do risco de sua 

reiteração criminosa, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA já 

decretada.Publique-se.Intimem-se o Ministério Público, a defesa e 

pessoalmente o pronunciado. Transitada em julgado, intimem-se o 

Ministério Público e a defesa para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

apresentarem o rol das testemunhas que irão depor em plenário, no 

máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e 

requerer diligências.Após, tragam os autos à conclusão. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 465892 Nr: 19229-98.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDST, TGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO CASTRO DA 

SILVA - OAB:22352/O

 Diante do exposto:I.MATENHO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

MARCOS DA SILVA TAVARES, tendo em vista o evidenciado perigo da 

liberdade do acusado para a ordem pública, diante do risco de sua 

reiteração criminosa.II.INTIME-SE a acusada THAIS GALVÃO DE SOUZA 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovante de 

residência de seu paradeiro na cidade de Goiânia/GO, bem como 

documento que ateste o vinculo de emprego com a aludida “empresa 

odontológica”.Ademais, por não se vislumbrar a presença de nenhuma 

das hipóteses de rejeição da denúncia (art. 395 do CPP) e não sendo 

momento processual para se imiscuir no mérito da imputação penal, 

DETERMINO o prosseguimento do feito.Para tanto, DESIGNO o dia 

05.05.2020, às 13h30min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem ao ato. Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória 

para inquirição das testemunhas eventualmente residentes fora da 

Comarca, com prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e requisite-se, se 

necessário, os acusados e suas defesas. Notifiquem-se o Ministério 

Público.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 604844 Nr: 442-79.2020.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN WILSON VIDOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RAMALHO - 

OAB:OAB-MT 24405

 Diante do exposto, por não vislumbrar a presença de nenhuma das 

hipóteses de rejeição da denúncia (art. 395 do CPP) ou de absolvição 

sumária (art. 415 do CPP) e não sendo, neste momento, o caso de 

desclassificação (art. 419 do CPP), INDEFIRO os pedidos de fls. 121/132 e 

DETERMINO o prosseguimento do feito.Para tanto, DESIGNO o dia 

30.04.2020, às 13h30min, para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se as testemunhas arroladas pelas partes para 

comparecerem ao ato. Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória 

para inquirição das testemunhas eventualmente residentes fora da 

Comarca, com prazo de 10 (dez) dias. Intime-se e requisite-se, se 

necessário, o acusado e sua defesa. Notifiquem-se o Ministério 

Público.Tendo em vista o pedido de atendimento médico veículado às fls. 

115/118, OFICIE-SE ao Diretor da Penitenciária Central do Estado – PCE, 

determinando a imediata adoção das providências necessárias, para a 

submissão do acusado Jhonatan Wilson Vidotto à avaliação médica, a fim 

de apurar seu atual estado de saúde.Após, conceda-se nova vista dos 

autos ao Ministério Público, para que manifeste sobre o pedido de 

restituição ventilado às fls. 115/118.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 19 de janeiro de 2020.MURILO MOURA 

MESQUITAJuiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 526089 Nr: 2029-10.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY FABIO ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO GAIVA MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:19493

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA

 SEGUNDA VARA CRIMINAL

 16/03/2020 14h10 PROCESSO: 2029-10.2018 CÓD.: 526089

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: DANILO GAÍVA MAGALHÃES DOS SANTOS

Réu: WESLLEY FABIO ORTIZ

Aberta a audiência, constatada a presença da Réu e seu Advogado, das 

testemunhas RUY ARAUJO MACHADO FERREIRA DE SOUSA, ANDRE 

LUIZ DA SILVA SANTOS e LUCAS DA CRUZ NEVES, dos estagiários 

ouvintes LINDOMAR RIBEIRO DE SIQUEIRA JUNIOR, MATHEUS HENRIQUE 
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COSTA CARNEIRO e YASMIN MARTINS DE CARVALHO, bem como o 

Ministério Público. Cientificadas as partes sobre a utilização de registro 

fonográfico digital para a tomada de prova oral, nos termos da Lei 

11.419/2006 e Provimento n° 035/2007-Gab-CGJ, bem como artigo 405, 

§1° do CPP com redação dada pela Lei n° 11.719/2008, bem como foram 

advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros 

de áudio a pessoas estranhas ao processo. Ouvida a Vítima e as 

testemunhas ANDRE e LUCAS, sem a presença do Réu na sala (CPP, art. 

217), cujas declarações foram gravadas em áudio/vídeo (DVD anexo). 1) 

A Defesa do Réu insiste na oitiva das testemunhas, requerendo prazo 

para juntar aos autos o endereço da testemunha LUCAS HIGOR. A seguir, 

pela MMa. Juíza foi proferida a seguinte DECISÃO: I – DESIGNO para 

continuação da audiência o dia 08/02/2021, às 13h:30min. Intimem-se. II – 

DEFIRO o pedido efetuado pela Defesa do Réu. Saem os abaixo assinados 

devidamente intimados. Nada mais eu, ________ Michelle Rondini do 

Nascimento, Assistente de Gabinete II, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

 Advogado do Réu: DANILO GAÍVA MAGALHÃES DOS SANTOS

Réu: WESLLEY FABIO ORTIZ

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 590442 Nr: 15149-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA ALESSANDRA RIBEIRO DA COSTA, 

MAXSOEL ROBERTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714 - MT, UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - OAB:MT 

15.714/0

 Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER os réus 

SHEILA ALESSANDRA RIBEIRO DA COSTA e MAXSOEL ROBERTO DA 

COSTA, suficientemente qualificados nos autos, das imputações que lhes 

são irrogadas, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo 

Penal.REVOGO a prisão preventiva do acusado MAXSOEL ROBERTO DA 

COSTA, determinando a expedição de alvará de soltura.Oficie-se a 

Autoridade Policial, autorizando a incineração da droga apreendida.O 

termo comprobatório deverá vir aos autos.Restitua-se a quem de direito o 

numerário (R$91,00) e os demais objetos ainda não restituídos (termo de 

apreensão de fls. 26/27 e depósito judicial de fl. 53), consignando-se, 

porém, no mandado de intimação que, se não houver a retirada do 

numerário e dos objetos em 15 dias, presumir-se-á o desinteresse e o 

numerário será depositado à disposição do juízo de ausentes e os objetos 

serão encaminhados a Autoridade Policial para que proceda à respectiva 

destinação a alguma entidade beneficente/filantrópica ou, caso não haja 

utilidade, à destruição do objeto.Após o trânsito em julgado, procedam-se 

as respectivas baixas e anotações pertinentes.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 592852 Nr: 16410-86.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JESUS DA SILVA, WILLIAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274/MT, GILSON TADEU DA SILVA - OAB:22930/O, LAURO 

GONÇALO DA COSTA - OAB:OAB/MT 15.304

 Em sendo tempestiva, RECEBO as apelações interpostas (fl. 376 e 377).

INTIME-SE a Defesa de WILLIAN para apresentar as razões do recurso e, 

depois, ao Ministério Público para ofertar suas contrarrazões.

Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, onde o 

recorrente DIEGO deseja apresentar suas razões (art. 600, §4º, Código de 

Processo Penal), fazendo grafar as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 520721 Nr: 24845-20.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZES MARQUES DE FIGUEIREDO, KAIQUE LUIZ 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B

 DISPOSITIVO: Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra, 

JULGO A DENÚNCIA IMPROCEDENTE e, com fundamento no art. 386, 

incisos II e VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO os acusados IZES 

MARQUES DE FIGUEIREDO e KAIQUE LUIZ DE OLIVEIRA.Após o trânsito 

em julgado, PROCEDAM-SE as anotações de praxe e baixas necessárias 

e ARQUIVEM-SE os autos.INTIMEM-SE pessoalmente, os acusados e o 

Ministério Público e, via DJE, a Defesa constituída.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018537-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. D. F. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente, em cumprimento ao despacho de ID 

30404947 e a Portaria Cojunta nº 249, de 18/03/2020, Art. 2, § 4, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 27 de maio de 2020 às 14 

horas e 30 minutos, devendo a parte autora ser intimada para a audiência 

na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, §3º do Código de 

Processo Civil.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 583549 Nr: 11270-71.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO DOUGLAS LOURENTINO 

SOUZA - OAB:MT 21.167-0

 Processo n. 11270-71.2019.811.0002 – Código n. 583549.

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Réu: Elicidio Campos Alexandre.

SENTENÇA

I – DO RELATÓRIO

Visto etc.

O representante do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ofertou denúncia, com base no Inquérito Policial de n. 961/2019/DEDMCI 

VARZEA GRANDE/MT, em face de ELICIDIO CAMPOS ALEXANDRE, 

devidamente qualificado nos autos em epígrafe, como incurso nas 

sanções do:

I – artigo 217-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, c/c artigo 226, inciso II, 

todos do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva (artigo 

71, “caput”, do Diploma Penal), com observância do artigo 1º, inciso VI, da 

Lei 8.072/90, em decorrência do FATO 01, em concurso material (artigo 

69, “caput”, do Código Penal) com;
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 II – artigo 217-A, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, c/c artigo 226, inciso II, 

todos do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva (artigo 

71, “caput”, do Diploma Penal), com observância do artigo 1º, inciso VI, da 

Lei 8.072/90, com relação ao FATO 02;

III – todos na forma da Lei 11.340/06.

Ainda, requer que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos 

(materiais e morais) causados pelas infrações penais às vítimas.

No que tange a denúncia imputa ao réu os seguintes fatos:

FATO 01

 O réu, em datas e horários não especificados, entre o ano de 2015 e o 

mês de maio de 2019, Várzea Grande/MT, prevalecendo da condição de 

tio, por diversas vezes, manteve conjunção carnal e praticou atos 

libidinosos com sua sobrinha K.S.A.C., à época menor de 14 (quatorze) 

anos de idade.

 FATO 02:

 O denunciado, em datas e horários não especificados, entre o ano de 

2015 e o mês de maio de 2019, Várzea Grande/MT, prevalecendo da 

condição de tio, por diversas vezes, manteve conjunção carnal e praticou 

atos libidinosos com sua sobrinha K.C.R., à época menor de 14 (quatorze) 

anos de idade.

 Segundo o Ministério Público Estadual, o réu tinha o costume de levar as 

vítimas K.S.A.C., à época menor de 14 (quatorze) anos de idade, e K.C.R., 

à época menor de 14 (quatorze) anos de idade, a passeios de carros, sob 

o pretexto de “tomar sorvetes” ou “comprar algo para elas”, oportunidade 

em que ele as levava para motéis ou locais ermos.

A denúncia relata, ainda, que o réu se dirigia à residência das vítimas, nos 

momentos que elas estavam sozinhas.

O Parquet Estadual releva que, em datas e horários não especificados, 

entre o ano de 2015 e o mês de maio de 2019, o réu aproveitou das 

situações supramencionadas, nas quais permaneceu sozinho com as 

vítimas K.S.A.C. e K.C.R. para manter com elas relações sexuais.

A peça ministerial ressalta que o réu usou de violência para praticar os 

abusos sexuais contra as vítimas, inclusive amarrando-as com cordas, 

dando-lhe tapas, bem como, em determinada ocasião, inseriu uma cenoura 

na vagina das ofendidas.

Por fim, relata o Ministério Público que o réu ameaçava as vítimas e 

familiares de morte, caso elas revelassem os acontecimentos a terceiros.

Insta salientar que a denúncia foi recebida no dia 22/07/2019, fls. 67/68.

Posteriormente o réu foi citado e ofereceu defesa escrita, fls. 85/92.

Diante da impossibilidade de se aplicar ao caso em epígrafe o instituo da 

absolvição sumária, disciplinada no artigo 415 do Código de Processo 

Penal, foi realizada audiência no dia 12/12/2019, na qual foram ouvidas as 

vítimas K.S.A.C. e K.C.R., as testemunhas SILVIA REGINA DE CAMPOS, 

JOVANILDO GONÇALVES DE CAMPOS (genitor da vítima K.S.A.C.), 

KELWIN ALEXANDRE CAMPOS (filho do réu), ADÃO FIRMINO DE OLIVEIRA 

e LUCILENE AUXILIADORA DE CAMPOS ALEXANDRE (tia das vítimas), 

todas com a utilização do sistema de gravação audiovisual (áudio/vídeo 

DVD – fls. 136 e 137).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em sede de memoriais 

finais, pugnou pela condenação do réu nos moldes da denúncia, além de 

requer que seja fixado valor mínimo para reparação dos danos morais 

causados pelas infrações penais às vítimas, fls. 142/147.

Já na audiência do dia 22/01/2020, realizada no respeitável Juízo 

Deprecado, foi o interrogatório do réu com a utilização do sistema de 

gravação audiovisual (áudio/vídeo DVD – fls. 150).

A Defesa, por sua vez em memoriais finais, requer a total improcedência 

da denúncia com a consequente absolvição do réu das sanções dos 

crimes a ele imputado, conforme o artigo 386, incisos II, IV e VI, do Código 

de Processo Penal, fls. 168/178.

De suma importância mencionar que o réu foi preso no dia 25/06/2019 

(processo em apenso de n. 10444-45.2019.811.0002, Código n. 582023, 

fls. 43), em decorrência do cumprimento da decretação de prisão 

preventiva (autos em apenso de n. 10444-45.2019.811.0002, Código n. 

582023, fls. 40/42), sendo a prisão mantida até a presente data.

Vieram-me os autos conclusos para a sentença.

É o Relatório. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

A título de informação, a Lei 11.340/06 criou mecanismos para coibir a 

violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes do artigo 226, 

§8º, da Constituição Federal do Brasil de 1988 e da Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

promulgada pela República Federativa do Brasil por meio do Decreto 

4.377/02.

Note que configura violência doméstica e familiar contra mulher, nos 

moldes do artigo 5º, “caput”, da Lei Maria da Penha, qualquer ação ou 

omissão baseada no gênero que tenha como consequência a morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial 

da vítima.

 Diante da incidência da Lei 11.340/06 este Juízo se torna competente para 

o presente julgamento.

II.I – DO MÉRITO

As materialidades dos crimes de estupros de vulnerável, em continuidade 

delitiva, disciplinados no artigo 217-A, “caput”, c/c artigo 71, “caput”, 

ambos do Código Penal, referentes aos FATOS 01 e 02, consuma-se com 

a prática do ato de libidinagem, dispensando a comprovação da violência 

sexual mediante Laudo Pericial, o que ocorreu conforme relatado na 

denúncia lastrada pelo Inquérito Policial de n. 961/2019/DEDMCI VARZEA 

GRANDE/MT.

Comungando desse entendimento, de dispensar a comprovação da 

violência sexual mediante Laudo Pericial, vem o Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, na medida em que o crime geralmente não 

deixa vestígios por ser praticado na modalidade de ato de libidinoso 

diverso da conjunção carnal, “ipsis litteris”:

APELAÇÃO – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – 1) PEDIDO DE 

ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À 

OCORRÊNCIA DO CRIME – LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA 

VESTÍGIOS OU SINAIS DE ATOS LIBIDINOSOS – IRRELEVÂNCIA – 

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS DE 

TESTEMUNHAS - CONTEXTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE – 

CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) READEQUAÇÃO DA PENA – PENA BASE 

EXARCEBADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS COM 

EXCEÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME COMPROVADAMENTE 

GRAVES, ATRAVÉS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – NECESSIDADE DE 

READEQUAÇÃO – 3) ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA 

REPRIMENDA – DESCABIMENTO – ART. 33, §1º, “b”, do CP - REGIME 

FECHADO MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO APENAS PARA 

READEQUAR A PENA. DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O 

PARECER.

 1 - A prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal pode ser 

verificada independentemente da existência ou não de laudo pericial, pois, 

muitas vezes o delito não deixa vestígios, circunstância que, por si só, não 

desnatura a ocorrência do crime, fato que conduz a que a comprovação 

da prática delituosa se faça por outros meios.

 2 - A pena-base deve se aproximar do mínimo legal, se a maioria das 

circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, se mostram 

favoráveis ao réu, restando negativada apenas a das consequências do 

crime, eis que, comprovado ter, a vítima, sofrido graves transtornos 

comportamentais depois do abuso sexual sofrido.

3 - Embora possível o estabelecimento, em princípio, do regime semiaberto 

(art. 33, §1º, “b”, do CP), mas, tendo em vista a consequências 

gravíssimas do crime, à luz do que dispõe o §3º da art. 33, do CP, 

mantem-se o regime fechado para o cumprimento da pena. (TJMT. 1ª 

CCrim., Ap. n. 138071/MT, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 

19/05/2015, DJE 25/05/2015, grifos nossos).

Dessa forma, apesar do Ordenamento Jurídico Brasileiro dispensar o 

Laudo Pericial para constatar as práticas dos crimes de estupros de 

vulnerável, verifico que o Laudo Pericial de Constatação de Violência 

Sexual n. 1.1.02.2019.014652-01, em face da vítima K.S.A.C. (fls. 63/65), 

comprova a violência sexual, consistente na conjunção carnal, sofrida 

pela vítima K.S.A.C., segundo transcrito:

(...)

“III – HISTÓRICO:

A periciada relata que seu tio chamado Elicidio a levava para passear e 

praticava relações forçadas sem uso de preservativos além de sexo oral. 

Fato vem acontecendo há dois anos com ameaças de morte caso a 

mesma contasse algo para a família. Relata ultimo evento ocorreu há um 

mês.

Data da ultima menstruação: 21/05/19.

Nega relação sexual consentida anteriormente”. Grifos nossos.

(...)

“V – COMENTÁRIOS:

A presença de rupturas himenais cicatrizadas e relato da vitima de não ter 

tido relação sexual com outra pessoa além do agressor permite afirmar 

que houve conjunção carnal compatível com os fatos historiados”. Grifos 
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nossos.

(...)

“VI – CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame, concluem os peritos que apresenta que se 

apresentou com o de K.S.A.C. apresenta vestígios de conjunção carnal, 

porém lhes faltam elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima 

de outros atos libidinosos”. Grifos nossos.

(...)

Note que o Relatório de Atendimento Psicológico da Delegacia 

Especializada de Defesa da Mulher de Várzea Grande-MT, fls. 19/21, 

prova os abusos sexuais praticados pelo réu contra as vítimas K.S.A.C. e 

K.C.R., conforme narrado:

(...)

“Ambas relataram que o suspeito Elicidio, que é casado com a tia delas 

Lucilene, começou a se aproximar delas quando estavam com 09 anos. 

Que ele aproveitava do parentesco e da proximidade de seus familiares 

para cometer os abusos. Que a última vez que o abuso aconteceu foi no 

mês passado”. Grifos nossos.

“Informaram que quando iam até a casa dele e da tia Lucilene, ele se 

aproveitava de momentos em que ela saia de casa pra fazer compras e 

dava o celular dela para elas jogarem e em troca passava a mão e o pênis 

dele no corpo delas. Que com o passar do tempo os abusos foram 

aumentando e ele começou a levá-las para motéis onde mantinha relação 

sexual com elas. Que também praticava sexo com elas dentro da casa 

delas quando sabia que os pais delas não estavam. Que ele trancava 

todas as portas e janelas e as obrigavam a fazer sexo com ele. Que tanto 

ela como a prima já foram abusadas sexualmente dentro de suas casas e 

não podiam gritar e nem chamar atenção dos vizinhos, pois ele as 

ameaçava, xingava e tapava as suas bocas”. Grifos nossos.

Segundo K.S.A.C., “em uma dessas vezes ele amarrou seus braços com 

uma corda que era de seu pai e a obrigou ter relação sexual com ele. Que 

tampava sua boca para não gritar e dizendo que a mataria se alguém 

ouvisse”. Grifos nossos.

(...)

“Ambas relataram que o suspeito dizia para os pais que as levaria para 

tomar sorvete ou para comparar algo, mas sempre que saia com elas da 

casa delas as levava para algum lugar onde praticava sexo com elas”. 

Grifos nossos.

(...)

“Ambas confirmaram que as relações sexuais ocorriam com penetração”. 

Grifos nossos.

(...)

Extremamente relevante mencionar que as vítimas K.C.R. e K.S.A.C., em 

seus depoimentos especiais, disciplinado pela Lei 13.431/17, prestaram 

suas declarações neste Juízo Especializado de maneira clara e coerente, 

confirmando aquelas prestadas em sede policial, principalmente ao:

Confirmarem, em apertada síntese, os abusos sexuais, por diversas 

vezes, praticados pelo réu contra elas, em ocasiões distintas, 

consistentes em conjunção carnal e atos libidinosos diversos de 

conjunção carnal (áudio/vídeo DVD – fls. 137).

A testemunha SILVIA REGINA DE CAMPOS (genitora da vítima K.C.R.), de 

maneira breve, confirmou que as vítimas K.C.R. e K.S.A.C. foram 

abusadas sexualmente pelo réu (áudio/vídeo DVD – fls. 136).

 Já a testemunha LUCILENE AUXILIADORA DE CAMPOS ALEXANDRE (tia 

das vítimas), ADÃO FIRMINO DE OLIVEIRA e KELWIN ALEXANDRE 

CAMPOS (filho do réu), de maneira sucinta, não presenciou os fatos, bem 

como não trouxeram elementos capazes de demostrar a inverdade dos 

fatos imputados ao réu (áudio/vídeo DVD – fls. 136).

 O Depoimento da testemunha JOVANILDO GONÇALVES DE CAMPOS 

(áudio/vídeo DVD – fls. 136) não foi considerado para o presente édito 

condenatório, em decorrência de problemas em sua gravação.

O réu, como era de se esperar, nega veementemente o cometimento dos 

crimes de estupros de vulnerável, em continuidade delitiva, pertinentes 

aos FATOS 01 e 02 (áudio/vídeo DVD – fls. 150), todavia a sua versão se 

mostra isolada do conjunto probatório, pois não há nos autos qualquer 

elemento indicador de que os fatos denunciados tenham sido fruto de 

invenções das vítimas K.C.R. e K.S.A.C. e/ou da testemunha SILVIA 

REGINA DE CAMPOS (genitora da vítima K.C.R.).

Pelo contrário, ao que se constatam os depoimentos das vítimas K.C.R. e 

K.S.A.C. e/ou da testemunha SILVIA REGINA DE CAMPOS (genitora da 

vítima K.C.R.) são harmônicos, coerentes e não destoam em nenhum 

momento, garantindo absoluta credibilidade, o que resulta na aplicação da 

jurisprudência pátria pacífica em conferir às palavras das vítimas a 

característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se 

que embase a presente condenação do réu nas sanções dos crimes de 

estupros de vulnerável, em continuidade delitiva, alusivos aos FATOS 01 e 

02, quando se coadunam com os demais elementos de convicção, como é 

caso dos autos em epígrafe, conforme os posicionamentos do Ilustre 

Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 

Amapá, respectivamente, “in verbis”:

"HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. LAUDO 

PERICIAL QUE NÃO ATESTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS. 

IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AMPARADA NA PALAVRA DA VÍTIMA, 

CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. IDONEIDADE. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. 1. 

Embora o laudo pericial não se afigure útil para a comprovação da prática 

de crimes sexuais, a palavra da vítima (crucial em crimes dessa natureza), 

corroborada por provas testemunhais idôneas e harmônicas, autorizam a 

condenação, ainda mais porque o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, 

podendo se utilizar, para formar a sua convicção, de outros elementos 

colhidos durante a instrução criminal. 2. A análise de prova no âmbito do 

habeas corpus, só é possível quando absolutamente extreme de dúvidas 

e inequívoca. Nesse contexto, por se tratar a espécie de matéria de prova 

duvidosa e controvertida, é absolutamente inviável a sua apreciação na 

via estreita do remédio heróico". 3. Ordem denegada. (STJ, 5ª T., HC 

34.903/RJ, rel. Ministra Laurita Vaz, j. 23/06/2004, Dj 23/08/2004, grifos 

nossos).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERAVÉL DE 

VULNERÁVEL E REGISTRO DE PORNOGRAFIA DE ADOLESCENTE (ART. 

217-A DO CP E ART. 240 DO ECA). PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA 

TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR INFORMANTES. 1) Nos 

crimes de natureza sexual, geralmente cometidos às ocultas, a palavra da 

vítima ganha especial relevo, sendo apta a embasar decreto condenatório, 

mormente quando corroborado pelos demais elementos dos autos, como 

testemunhas indiretas do fato e laudos técnicos. 2) Os atos executórios 

do crime de estupro, além da conjunção carnal, materializam-se pela 

pratica de atos libidinosos que nem sempre deixam vestígios físicos e, por 

isso, a prova testemunhal, quando idônea, respalda a condenação. 3) Os 

depoimentos prestados por informantes, quando confiáveis e suficientes à 

formação do convencimento do Juiz, podem ser utilizados como 

fundamento para a condenação. 4) Recurso ao qual se nega provimento. 

(TJ/AP. Câmara Única, Ap. n. 00008512420138030002 AP, Des. Carmo 

Antônio, j. 04/11/2014, Dj 23/08/2004, grifos nossos).

Dessa forma, as materialidades dos crimes de estupro de vulnerável, em 

continuidade delitiva, relacionados aos FATOS 01 e 02, estão provadas 

mediante: Boletim de Ocorrência 2019.187184 (fls. 11/12), Termo de 

Declarações (fls. 14), Relatório de Atendimento Psicológico da Delegacia 

Especializada de Defesa da Mulher de Várzea Grande-MT (fls. 19/21), 

Registro de Identidade das vítimas K.S.A.C. e K.C.R. (respectivamente, fls. 

23 e 24/25), Relatório Conclusivo (fls. 52), oitivas das vítimas K.C.R. e 

K.S.A.C. e da testemunha SILVIA REGINA DE CAMPOS (genitora da vítima 

K.C.R.), todas com a utilização do sistema de gravação audiovisual 

(áudio/vídeo DVD – fls. 136 e 137), e demais provas constantes nos 

autos.

A autoria dos crimes de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, 

correspondentes aos FATOS 01 e 02, é certa e recai sobre as condutas 

dolosas do réu narradas nos referidos: Boletim de Ocorrência, Termo de 

Declarações, Relatório de Atendimento Psicológico da Delegacia 

Especializada de Defesa da Mulher de Várzea Grande-MT, oitivas das 

vítimas e testemunha, bem como outras provas carreadas no processo.

Extremamente relevante informar que estão presentes os elementos dos 

crimes de estupros de vulnerável, em continuidade delitiva, alusivos aos 

FATOS 01 e 02 (artigo 217-A, “caput”, c/c artigo 71, “caput”, ambos do 

Código Penal), consistentes em Fatos Típicos (condutas dolosas tendo 

como nexos causais um resultado naturalístico tipificado), Antijuricidades 

(ilicitudes) e Culpabilidades (sujeito em plena capacidade de discernimento 

e compreensão das ilicitudes praticadas quando exigíveis condutas 

diversas).

A Defesa em sua tese requer a total improcedência da denúncia com a 

consequente absolvição do réu das sanções dos crimes a ele imputado, 

com fulcro no artigo 386, incisos II, IV e VI, do Código de Processo Penal, 

fls. 168/178, tese que não condiz com os elementos probatórios colhidos e 

contraditados na fase instrutória concernentes aos crimes em epígrafe.
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Compulsando os autos verifico sinais indicativos de condenação 

consistentes na agravante por prevalecer de relações domésticas (artigo 

61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal), e na causa de aumento em razão 

do agente exercer autoridade sob as vítimas K.S.A.C. e K.C.R. na 

condição de tio (artigo 226, inciso II, do Diploma Penal), cumulativamente 

aplicadas sem que configure “bis in idem”, segundo o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ, 5ªT., HC n. 336.120/PR, rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/04/2017. STJ, 6ªT. Resp n. 

1.691.005/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 1°/02/2018), além do 

concurso material de crimes (artigo 69, “caput”, da Diploma Penal), todas 

na forma da Lei 11.340/06.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o réu 

ELICIDIO CAMPOS ALEXANDRE, filho de Aquino Alexandre Filho e Maildes 

de Campos Alexandre, com fulcro nas sanções do:

I – artigo 217-A, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, c/c artigo 226, 

inciso II, todos do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva 

(artigo 71, “caput”, do Diploma Penal), com observância do artigo 1º, inciso 

VI, da Lei 8.072/90, em decorrência do FATO 01, em concurso material 

(artigo 69, “caput”, do Código Penal) com;

 II – artigo 217-A, “caput”, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, c/c artigo 226, 

inciso II, todos do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva 

(artigo 71, “caput”, do Diploma Penal), com observância do artigo 1º, inciso 

VI, da Lei 8.072/90, com relação ao FATO 02;

III – todos na forma da Lei 11.340/06.

Dessa forma, nos moldes dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, 

passo a lhe dosar a pena.

III.I – DA DOSIMETRIA

III.I.I – DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) – 

FATO 01 – VÍTIMA K.S.A.C.

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE em 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

No que concerne a segunda fase, presente a agravante genérica de ter o 

agente prevalecendo das relações domésticas (artigo 61, inciso II, alínea 

“f”, do Diploma Penal), AGRAVO A PENA em 1/6 (UM SEXTO), o que 

corresponde a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e fixo a PENA 

PROVISÓRIA em 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Por fim, na terceira fase por existir a causa de aumento em razão de o 

agente exercer autoridade sob a vítima na condição de tio (artigo 226, 

inciso II, do Código Penal, em consonância com os entendimentos 

jurisprudenciais: STJ, 5ªT., HC n. 336.120/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, DJe 25/04/2017. STJ, 6ªT. Resp n. 1.691.005/GO, rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, j. 1°/02/2018.), MAJORO A PENA em 1/2 (METADE), 

o que equivale a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e FIXO A 

PENA DEFINITIVA em 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.

 III.I.I.I – DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, “CAPUT”, DO CP) – FATO 

01 – VÍTIMA K.S.A.C.

 Configura legalmente a continuidade delitiva, conhecida como crime 

continuado, segundo o artigo 71, “caput”, do Diploma Penal:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser 

havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto a dois terços”. Grifos nossos.

Dessa maneira, por serem CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL 

(artigo 217-A, “caput”, do Código Penal), alusivo ao FATO 01, praticados 

nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução a pena de 

14 (quatorze) anos de reclusão será AUMENTADA EM 1/6 (UM SEXTO), 

correspondendo a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 

TOTALIZANDO A PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES 

DE RECLUSÃO.

III.II.I – DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP) – 

FATO 02 – VÍTIMA K.C.R.

Na primeira fase da dosimetria da pena a culpabilidade normal; 

antecedente inexistente; conduta social nada que agrave; personalidade 

do agente não há dados para mensurar; os motivos não há elementos que 

o prejudique; circunstâncias e consequência não existem dados que 

prejudiquem. Assim, fixo a PENA BASE em 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO.

No que concerne a segunda fase, presente a agravante genérica de ter o 

agente prevalecendo das relações domésticas (artigo 61, inciso II, alínea 

“f”, do Diploma Penal), AGRAVO A PENA em 1/6 (UM SEXTO), o que 

corresponde a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e fixo a PENA 

PROVISÓRIA em 9 (NOVE) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Por fim, na terceira fase por existir a causa de aumento em razão de o 

agente exercer autoridade sob a vítima na condição de tio (artigo 226, 

inciso II, do Código Penal, em consonância com os entendimentos 

jurisprudenciais: STJ, 5ªT., HC n. 336.120/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca, DJe 25/04/2017. STJ, 6ªT. Resp n. 1.691.005/GO, rel. Min. 

Sebastião Reis Júnior, j. 1°/02/2018.), MAJORO A PENA em 1/2 (METADE), 

o que equivale a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e FIXO A 

PENA DEFINITIVA em 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.

 III.II.I.I – DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, “CAPUT”, DO CP) – FATO 

02 – VÍTIMA K.C.R.

 Configura legalmente a continuidade delitiva, conhecida como crime 

continuado, segundo o artigo 71, “caput”, do Diploma Penal:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser 

havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos 

crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em 

qualquer caso, de um sexto a dois terços”. Grifos nossos.

Dessa maneira, por serem CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL 

(artigo 217-A, “caput”, do Código Penal), concernente ao FATO 02, 

praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução 

a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão será AUMENTADA EM 1/6 (UM 

SEXTO), correspondendo a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 

TOTALIZANDO A PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES 

DE RECLUSÃO.

III.III – DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, “CAPUT”, DO CP) – FATOS 01 

e 02

Configura legalmente concurso material, nos moldes do artigo 69 do 

Diploma Penal:

“quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas 

privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação 

cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro 

aquela”. Grifos nossos.

Dessa forma, o réu cumprirá pelos CRIMES DE ESTUPROS DE 

VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA (artigo 217-A, “caput”, c/c 

artigo 71, “caput”, ambos do Código Penal), concernente ao FATO 01, a 

PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, e 

pelos CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE 

DELITIVA (artigo 217-A, “caput”, c/c artigo 71, “caput”, ambos do Código 

Penal), alusivo ao FATO 02, a PENA DE 16 (DEZESSEIS) ANOS E 4 

(QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, que cumuladas TOTALIZAM A PENA 

DE 32 (TRINTA E DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, A SER 

CUMPRIDA, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, conforme o artigo 2°, 

§1°, da Lei 8.072/90.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação do dano, nos moldes do artigo 

387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da ausência de 

elementos precisos acerca do prejuízo suportado, o que não afasta a 

busca de indenização no juízo cível.

Como o réu permaneceu preso preventivamente durante a maior parte da 

instrução criminal, nos moldes do decreto preventivo (processo em 

apenso de n. 10444-45.2019.811.0002, Código n. 582023, fls. 40/42), e, 

ainda, persistem os requisitos ensejadores da prisão cautelar (“carcer ad 

custodiam”) sendo “Fumus Commissi Delicti” (justa causa consistente na 

materialidade e indícios de autoria) e “Periculum Libertatis” (perigo 

concreto da permanência do acusado em liberdade) com o intuito de 

Garantir a Ordem Pública (gravidade da infração + repercussão social + 

periculosidade do agente), MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu 

ELICIDIO CAMPOS ALEXANDRE, com fulcro no artigo 312, “caput” c/c 

artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser 

tomadas as seguintes providências:

1. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988;

2. Expeçam-se ofícios aos órgãos de identificação Federal e Estadual.

3. Expeça-se o Mandado de Prisão, e, após devidamente cumprido, 

expeça-se a carta de execução de pena instruindo-a com cópia da 
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denúncia, da sentença, do trânsito em julgado, e demais documentos que 

se fizerem necessários.

INTIMEM-SE, pessoalmente, as vítimas K.S.A.C. e K.C.R. na pessoa de 

suas representantes legais (artigo 21, “caput”, da Lei 11.340/06), o réu e o 

Ministério Público, já a Defesa via Dje.

CONDENO o réu, que foi defendido por advogado particular, ao pagamento 

das custas processuais na forma da Lei.

Publique-se, registre-se, e intime-se.

 Várzea Grande-MT, 19 de março de 2020.

 Eduardo Calmon de Almeida Cézar

 Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008384-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LEOTERIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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: 

1008384-48.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias e procuração com data de emissão, conforme 

art. 654 §1º, do CC recente, haja vista o documento apresentado ser de 

07/2019, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado eletronicamente 

por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 19/03/2020 18:17:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007543-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ARRUDA E SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG 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: 

1007543-53.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria nº 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas entre os dias 17/03 á 22/04/2020. Intima-se o 

patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 20/05/2020 Hora: 16:10 Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 19/03/2020 18:21:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008399-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBERSON MARTINS SALGUEIRO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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: 

1008399-17.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria nº 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas entre os dias 17/03 á 22/04/2020. Intima-se o 

patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 20/05/2020 Hora: 16:25 Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 19/03/2020 18:26:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008402-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VALERIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008402-69.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria nº 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas entre os dias 17/03 á 22/04/2020. Intima-se o 

patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 20/05/2020 Hora: 16:25 Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 19/03/2020 18:29:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008407-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIF JOSE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008407-91.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria nº 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas entre os dias 17/03 á 22/04/2020. Intima-se o 

patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 20/05/2020 Hora: 16:40 Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 19/03/2020 18:32:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008408-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELY APARECIDA GALIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

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: 

1008408-76.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria nº 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas entre os dias 17/03 á 22/04/2020. Intima-se o 

patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 20/05/2020 Hora: 16:40 Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 
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MARINHO PORTELA 19/03/2020 18:35:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009823-97.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. ANDRADE SOUZA & CIA LTDA EPP - EPP (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA (TESTEMUNHA)

BANCO DO BRASIL 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: 

1009823-97.2020.8.11.0001 Em cumprimento a Portaria nº 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas entre os dias 17/03 á 22/04/2020. Intima-se o 

patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 20/05/2020 Hora: 16:55 Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 19/03/2020 18:41:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006919-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARTINS DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

GABRIEL LAERCIO MOREIRA BARBOSA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONE RUBENS DA SILVA GONSALES OAB - MT0017665A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006919-04.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria nº 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas entre os dias 17/03 á 22/04/2020. Intima-se o 

patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 20/05/2020 Hora: 16:55 Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 19/03/2020 18:44:32

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)

 

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: 

1008451-13.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria nº 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas entre os dias 17/03 á 22/04/2020 Intima-se o 

patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de Conciliação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 20/05/2020 Hora: 17:10 Assinado eletronicamente por: FRANCIELY 

MARINHO PORTELA 19/03/2020 18:49:50

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007474-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARY FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DENNIS MENDES DE ALMEIDA OAB - MT22294/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: 

1007474-21.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 16:00 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 19/03/2020 19:04:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007961-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILANI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007961-88.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/05/2020 Hora: 16:00 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 19/03/2020 19:14:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019878-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA CABRAL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019878-41.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 16:15 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 19/03/2020 19:22:06

Intimação 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)

 

Processo n. 1007432-69.2020.8.11.0002 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) REQUERENTE: 

GLECY KELLY NUNES DE MELO - MT13624-A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 
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Data: 13/05/2020 Hora: 13:55 , 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, 19 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 19/03/2020 

19:22:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007553-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS LOSICH (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007553-97.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/05/2020 Hora: 16:15 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 19/03/2020 19:29:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007445-68.2020.8.11.0002

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:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007445-68.2020.8.11.0002 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) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 13/05/2020 Hora: 14:10 , 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, 19 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 19/03/2020 

19:35:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007436-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ROSA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007436-09.2020.8.11.0002 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) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 13/05/2020 Hora: 14:25 , 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, 19 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 19/03/2020 

20:13:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008031-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA OLIVEIRA MARTINS (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: 

1008031-08.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 19/03/2020 21:37:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005833-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES 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: 

1005833-95.2020.8.11.0002 Intima-se para se manifestar ao AR negativo 

juntado (ID 30412198), no prazo de 5 dias, sob pena de arquivamento. 

Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 19/03/2020 

21:39:34

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015621-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DELLAINE LUCIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT10756-O (ADVOGADO(A))

TAIS GONCALVES MELADO OAB - MT8524-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1015621-70.2019.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 19/03/2020 

19:47:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007451-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON RICARDO SILVA JARDIM (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007451-75.2020.8.11.0002 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) Advogados do(a) REQUERENTE: 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - MT0008860A, LUCAS SOUZA DIAS - 

MT23098/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/05/2020 Hora: 14:40 , 

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, 

20 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 20/03/2020 06:45:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007455-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LIMA 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. 1007455-15.2020.8.11.0002 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) Advogados do(a) REQUERENTE: 

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - MT0008860A, LUCAS SOUZA DIAS - 

MT23098/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 14:55 , 

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, 

20 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 20/03/2020 06:50:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007460-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELI GAMA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT17566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007460-37.2020.8.11.0002 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: 

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - MT17566-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 13/05/2020 Hora: 15:10 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

06:55:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007475-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOCO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007475-06.2020.8.11.0002 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) REQUERENTE: FABIO 

HENRIQUE REGINATO - MT0016639A, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

13/05/2020 Hora: 14:55 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

06:58:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006692-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA APARECIDA DE MIRANDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS OAB - MT26814/O 

(ADVOGADO(A))

LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA OAB - MT26798/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. 

(TESTEMUNHA)

 

Processo n. 1006692-14.2020.8.11.0002 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) Advogados do(a) LINIKER VICTOR 

VAZ DA SILVA - MT26798/O, DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - 

MT26814/O, da data designada para realização de audiência: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 13/05/2020 Hora: 15:10 , 

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, 

20 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 20/03/2020 07:01:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007505-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN CHRISTIAN DOS SANTOS LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007505-41.2020.8.11.0002 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) REQUERENTE: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 13/05/2020 Hora: 15:25 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

07:07:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007506-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLINALRIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007506-26.2020.8.11.0002 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) REQUERENTE: 

THIAGO SANTANA SILVA - MT21438-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 13/05/2020 Hora: 15:25 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

07:44:37

Intimação 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)

 

Processo n. 1007509-78.2020.8.11.0002 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) AUTOR: ANAYRA 

LAURA DE MORAES PROENCA - MT23792-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 13/05/2020 Hora: 15:40 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

07:49:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016636-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAINE APARECIDO DE MORAES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1016636-74.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) INTERESSADO: 

RONAN DA COSTA MARQUES - MT21093/O , da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 13/05/2020 Hora: 15:40 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

07:54:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007520-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

Processo n. 1007520-10.2020.8.11.0002 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) AUTOR: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA - MT19588-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

13/05/2020 Hora: 15:55 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

07:56:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007528-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SANTOS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

Processo n. 1007528-84.2020.8.11.0002 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) AUTOR: LUIZ FELIPE 

MARTINS DE ARRUDA - MT19588-O, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

13/05/2020 Hora: 15:55 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

08:02:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008149-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR SEBASTIANA CHAMO POQUIVIQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008149-81.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas neste dia 15/04/2020. Nesta oportunidade, 

procedo com a redesignação: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 15:40 Assinado 

eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 20/03/2020 08:07:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007305-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA MARCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-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: 

1007305-34.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 
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Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 14:55 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 08:01:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008144-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA ALMEIDA LEITE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008144-59.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas neste dia 15/04/2020. Nesta oportunidade, 

procedo com a redesignação: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/05/2020 Hora: 15:40 Assinado 

eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 20/03/2020 08:11:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007531-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA HINTZE OAB - MT214890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REU)

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REU)

 

Processo n. 1007531-39.2020.8.11.0002 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) AUTOR: BRUNO 

FERREIRA HINTZE - MT214890-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 

Hora: 16:10 , 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, 

20 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 20/03/2020 08:10:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019656-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CALVO TRANSPORTES EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REVENMOTA - INDUSTRIA DE RACOES E COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1019656-73.2019.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas neste dia 15/04/2020. Nesta oportunidade, 

procedo com a redesignação: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 15:55 Assinado 

eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 20/03/2020 08:15:19

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007535-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007535-76.2020.8.11.0002 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) AUTOR: PAULA 

ARAUJO COSTA - MT23601/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

13/05/2020 Hora: 16:10 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

08:15:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008152-36.2020.8.11.0002

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:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008152-36.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas neste dia 15/04/2020. Nesta oportunidade, 

procedo com a redesignação: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/05/2020 Hora: 15:55 Assinado 

eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 20/03/2020 08:17:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008157-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FORTUNATO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008157-58.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas neste dia 15/04/2020. Nesta oportunidade, 

procedo com a redesignação: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 16:10 Assinado 

eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 20/03/2020 08:20:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007306-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEILA CELIA DA SILVA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (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))
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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: 

1007306-19.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 15:10 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 08:20:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007306-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEILA CELIA DA SILVA GOIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (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))

 

Processo nº: 1007306-19.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 

247, de 16 de março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências 

de Conciliação designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o 

reagendamento. Intima-se o patrono para conhecimento e comparecimento 

à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 15:10 Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 08:20:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008156-73.2020.8.11.0002

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 CSF 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: 

1008156-73.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas neste dia 15/04/2020. Nesta oportunidade, 

procedo com a redesignação: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/05/2020 Hora: 16:10 Assinado 

eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 20/03/2020 08:23:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007307-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA DE CARVALHO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007307-04.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 15:10 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 08:31:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008164-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO HONORATO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008164-50.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas neste dia 15/04/2020. Nesta oportunidade, 

procedo com a redesignação: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 16:40 Assinado 

eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 20/03/2020 08:35:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008343-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO FERREIRA COSMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT20005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 

1008343-81.2020.8.11.0002 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: LETICIA COSTA E SILVA 20/03/2020 08:37:35

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)

 

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: 

1008477-11.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas neste dia 15/04/2020. Nesta oportunidade, 

procedo com a redesignação: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 16:55 Assinado 

eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 20/03/2020 08:39:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009094-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON OLIVEIRA LEMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1009094-68.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WELLINGTON 

OLIVEIRA LEMOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 
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16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 

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: 1007256-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIA RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-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: 

1007256-90.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas neste dia 15/04/2020. Nesta oportunidade, 

procedo com a redesignação: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/05/2020 Hora: 16:55 Assinado 

eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 20/03/2020 08:42:39

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008065-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETE LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008065-80.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/05/2020 Hora: 13:10 

Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 19/03/2020 

19:51:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008340-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GILSON SOUZA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008340-29.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 19/05/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 19/03/2020 

19:54:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007318-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA DOS SANTOS VIEIRA JORGE (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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007318-33.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 15:25 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 08:48:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008077-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA CONCEICAO SANTOS (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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008077-94.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/05/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 19/03/2020 

19:56:17

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008084-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JERICA MORAIS CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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: 

1008084-86.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 19/05/2020 Hora: 13:25 

Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 19/03/2020 

20:00:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003528-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PEIXOTO GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

MAGNIFICAT COMUNICACAO INTEGRADA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1003528-41.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

19/05/2020 Hora: 13:40 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 20:05:23
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008090-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA DE OLIVEIRA (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 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: 

1008090-93.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

19/05/2020 Hora: 13:55 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 20:10:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006217-58.2020.8.11.0002

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 CIDADE VERDE S/A (REU)

FRANÇOILSON EVERTON POP ALMEIDA DA CUNHA (REU)

ARTHUR GARCIA (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: 

1006217-58.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/05/2020 Hora: 13:55 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 20:15:27

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007321-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE VIANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (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: 

1007321-85.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 15:40 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 08:57:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008093-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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: 

1008093-48.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/05/2020 Hora: 14:10 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 20:36:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006211-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON ALEX CAMPOS COSTA (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: 

1006211-51.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/05/2020 Hora: 14:10 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 20:43:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008094-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA DE JESUS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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: 

1008094-33.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

19/05/2020 Hora: 14:25 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 20:48:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008099-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IOSMAR VIEGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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: 

1008099-55.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/05/2020 Hora: 14:40 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 20:57:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008104-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA ROMANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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: 

1008104-77.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/05/2020 Hora: 14:25 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 21:03:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007323-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER BEZERRA DOS SANTOS (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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007323-55.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 15:40 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 09:07:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007323-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER BEZERRA DOS SANTOS (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))

 

Processo nº: 1007323-55.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 

247, de 16 de março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências 

de Conciliação designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o 

reagendamento. Intima-se o patrono para conhecimento e comparecimento 

à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 15:40 Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 09:07:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014478-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA HELENA XAVIER (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:

AVON COSMETICOS LTDA. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1014478-46.2019.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JADILTON ARAUJO SANTANA - MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - MT22797-O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 13/05/2020 Hora: 

16:25 , 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, 

20 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 20/03/2020 09:07:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006208-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL BALBINO GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELMIR DIAS VIRMIEIRO OAB - MT11767-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A (REU)

FLÁVIA BORGES (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: 

1006208-96.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

19/05/2020 Hora: 14:40 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 21:08:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008109-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-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: 

1008109-02.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

19/05/2020 Hora: 14:55 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 21:14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008107-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOARES DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008107-32.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/05/2020 Hora: 14:55 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 21:17:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008122-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDER DOS ANJOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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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: 

1008122-98.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

19/05/2020 Hora: 15:10 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 21:21:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004905-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004905-47.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/05/2020 Hora: 15:10 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 21:23:26

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008135-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA BRITO DO PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008135-97.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

19/05/2020 Hora: 15:25 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 21:26:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008139-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALVA IZABEL DA CRUZ RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILTON DA SILVA CORREA OAB - MT23278/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (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: 

1008139-37.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247 de 2020, 

procedo com a redesignação da audiência de conciliação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

19/05/2020 Hora: 15:25 Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 19/03/2020 21:32:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007326-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ARCANJO DO NASCIMENTO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (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))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(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: 

1007326-10.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 15:55 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 09:12:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007326-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ARCANJO DO NASCIMENTO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (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))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1007326-10.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 

247, de 16 de março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências 

de Conciliação designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o 

reagendamento. Intima-se o patrono para conhecimento e comparecimento 

à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 15:55 Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 09:12:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007326-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ARCANJO DO NASCIMENTO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (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))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1007326-10.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 

247, de 16 de março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências 

de Conciliação designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o 

reagendamento. Intima-se o patrono para conhecimento e comparecimento 

à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 15:55 Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 09:12:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006294-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY MOREIRA ALVES DA SILVA ROCHA OAB - MT0021651A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON JOSE SOUSA MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT19176/O (ADVOGADO(A))

SIMONE MARIA SOUSA MARTINS OAB - MT12100/B (ADVOGADO(A))

 

Por determinação verbal da Mma. Juíza, seleciono este processo para 

audiência de MEDIAÇÃO no dia 30/07/2019, às 08h30min, que seguirá os 

moldes da Resolução n. 125/10 do CNJ e Lei n. 13.140/2015, com duração 

da solenidade entre 40 minutos a 01 hora, devendo as partes virem 

preparadas para negociar.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006674-90.2020.8.11.0002

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. 1006674-90.2020.8.11.0002 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) REQUERENTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

09:14:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006674-90.2020.8.11.0002

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. 1006674-90.2020.8.11.0002 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) REQUERENTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - MT20812/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 25/05/2020 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

09:21:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007554-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS LOSICH (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (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: 

1007554-82.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 20/03/2020 09:25:38

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009097-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009097-23.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALERIA 

OLIVEIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO 

GUERRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/05/2020 Hora: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 

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: 1005377-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DURVAL AMBROSIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

WESLEY FERNANDO OZORIO DOS SANTOS OAB - MT26434/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR ARAUJO BARBIERO (REQUERIDO)

MATILDE GARCIA LOPES (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: 

1005377-48.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020, ficam canceladas até ulterior deliberação as Audiências 

de Conciliação designadas neste dia 15/04/2020. Nesta oportunidade, 

procedo com a redesignação: DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 17:10 Assinado 

eletronicamente por: LETICIA COSTA E SILVA 20/03/2020 09:29:59

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007986-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FELIX DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007986-04.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/05/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 
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DIAS 20/03/2020 09:30:25

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009098-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009098-08.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NEIDE XAVIER DE 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE REGINATO 

POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/05/2020 Hora: 13:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 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: 1007327-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE OAB - MT6384-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007327-92.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 15:55 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 09:32:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007998-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA MACIEL PROENCA (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: 

1007998-18.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 18/05/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 20/03/2020 09:36:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006846-32.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1006846-32.2020.8.11.0002 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) REQUERENTE: SILVIO 

LUIZ GOMES DA SILVA - MT0017690A, da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

21/05/2020 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

09:37:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008016-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATANIA BONFIM DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA SOARES DE SOUSA OAB - MT18095/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008016-39.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/05/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 20/03/2020 09:40:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008023-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TALISSON DA SILVA MARRIELI (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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008023-31.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/05/2020 Hora: 17:30 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 20/03/2020 09:45:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007332-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALVADOR PINTO DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT9217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG 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: 

1007332-17.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 16:25 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 09:49:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008038-97.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO LEMES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA AUXILIADORA DA SILVA ASSUNCAO OAB - MT22032-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

ELECTROLUX DO 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: 

1008038-97.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 18/05/2020 Hora: 17:45 

Assinado eletronicamente por: AURISTELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 

DIAS 20/03/2020 09:54:24

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007334-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOIZANO TEODORO ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRENI BATISTA DA COSTA OAB - MT25948/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007334-84.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 16:40 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 10:00:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000992-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA OAB - MT18107-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA OAB - MT11370-O 

(ADVOGADO(A))

MAXWELL LATORRACA DELGADO OAB - MT24870-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000992-57.2020.8.11.0002 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) Advogados do(a) REQUERENTE: 

HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - MT11370-O, KEYTHISON 

MARCELO DE ARRUDA FARIA - MT18107-O, MAXWELL LATORRACA 

DELGADO - MT24870-O, da data designada para realização de audiência: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 

12:55 , 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, 

20 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 20/03/2020 10:00:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007335-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA LEITE DE ARAUJO ARRUDA (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: 

1007335-69.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 16:40 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 10:10:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007027-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAINAN DA ROSA TOREZZAN OAB - MT19709/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REU)

 

Processo n. 1007027-33.2020.8.11.0002 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) AUTOR: TAINAN DA 

ROSA TOREZZAN - MT19709/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 

Hora: 13:10 , 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, 

20 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 20/03/2020 10:12:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007030-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BENFICA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

Processo n. 1007030-85.2020.8.11.0002 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) AUTOR: PAULA 

ARAUJO COSTA - MT23601/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

21/05/2020 Hora: 12:55 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

10:15:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007041-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007041-17.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 
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legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

DARGILAN BORGES CINTRA - MT9150-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 21/05/2020 Hora: 13:10 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

10:18:43

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004448-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO LUCINDO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004448-15.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 16:55 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 10:18:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004448-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGUINALDO LUCINDO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX JUNIOR DUARTE GOMES OAB - MT24560/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 nº: 1004448-15.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 

247, de 16 de março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências 

de Conciliação designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o 

reagendamento. Intima-se o patrono para conhecimento e comparecimento 

à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 16:55 Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 10:18:11

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009101-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009101-60.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANA PAULA DE 

OLIVEIRA RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS SOUZA 

DIAS, EDEVANIO BARBOSA DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 16:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007044-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOCINDA VIEIRA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007044-69.2020.8.11.0002 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) REQUERENTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 25/05/2020 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

10:24:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007348-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA DE AGUIAR FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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: 

1007348-68.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 17:10 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 10:23:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007348-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELIA DE AGUIAR FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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))

 

Processo nº: 1007348-68.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 

247, de 16 de março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências 

de Conciliação designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o 

reagendamento. Intima-se o patrono para conhecimento e comparecimento 

à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 17:10 Assinado 
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eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007060-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA ALMEIDA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REU)

 

Processo n. 1007060-23.2020.8.11.0002 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) AUTOR: MICHELLI 

OLIVEIRA RIBEIRO - MT25119/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 

Hora: 13:25 , 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, 

20 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 20/03/2020 10:28:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009103-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO YURI ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009103-30.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DIEGO YURI 

ALVES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/05/2020 Hora: 

16:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007068-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BERNARDO LOPES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007068-97.2020.8.11.0002 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) REQUERENTE: 

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - MT26935/O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 21/05/2020 Hora: 13:25 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

10:31:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007349-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007349-53.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 17:10 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 10:31:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007349-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (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 nº: 1007349-53.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 

247, de 16 de março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências 

de Conciliação designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o 

reagendamento. Intima-se o patrono para conhecimento e comparecimento 

à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 17:10 Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 10:31:06

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007075-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINICE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR MACIEL DE SANTANA OAB - MT18221-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

 

Processo n. 1007075-89.2020.8.11.0002 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) REQUERENTE: 

ITAMAR MACIEL DE SANTANA - MT18221-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 21/05/2020 Hora: 13:40 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

10:36:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004571-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE JUCIMARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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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: 

1004571-13.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 17:25 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 10:37:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004571-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE JUCIMARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS OAB - MT15088-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1004571-13.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 

247, de 16 de março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências 

de Conciliação designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o 

reagendamento. Intima-se o patrono para conhecimento e comparecimento 

à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 17:25 Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 10:37:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019203-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO VARGAS GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN PROCESSO 

n. 1019203-78.2019.8.11.0002 Valor da causa: R$ 2.500,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: HELIO VARGAS GARCIA Endereço: RUA 

CARLOS GALHARDO, 5, (JD C VERDE), COSTA VERDE, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78128-466 POLO PASSIVO: Nome: PERFILADOS 

MULTIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Endereço: Avenida BEIRA RIO, 

2660, GRANDE TERCEIRO, GRANDE TERCEIRO, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 Senhor(a): REQUERIDO: PERFILADOS MULTIACO INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA A presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO de 

Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

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

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, bem 

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

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

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

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 21/05/2020 Hora: 13:40 

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

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

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

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

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

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

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

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

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

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

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

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

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

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

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

documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE, 20 de março de 2020. 

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

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

da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009106-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DIAS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009106-82.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIENE DIAS 

TAVARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULO ANTONIO GUERRA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 

16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 

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: 1007472-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOCO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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: 

1007472-51.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 13:40 Assinado eletronicamente 
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por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 10:46:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007172-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MARTINS SOARES DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO LIMA DOS SANTOS - ME (REQUERIDO)

 

Processo n. 1007172-89.2020.8.11.0002 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) Advogados do(a) REQUERENTE: 

BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - MT0012037A-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

21/05/2020 Hora: 13:55 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

10:53:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007488-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1007488-05.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 16:55 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 10:51:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007488-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELLY NASCIMENTO TAPAJOS FRANCA OAB - MT13854/O 

(ADVOGADO(A))

EMANUEL TORRES FRANCA OAB - MT19110/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1007488-05.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 

247, de 16 de março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências 

de Conciliação designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o 

reagendamento. Intima-se o patrono para conhecimento e comparecimento 

à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 16:55 Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 10:51:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007169-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1007169-37.2020.8.11.0002 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) AUTOR: SERGIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA - MT9225-O , da data designada para realização 

de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

21/05/2020 Hora: 14:10 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

10:57:46

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006243-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEANNY KARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO OAB - MT22302/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REU)

 

Processo n. 1006243-56.2020.8.11.0002 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) AUTOR: JOSE 

FERREIRA DA SILVA FILHO - MT22302/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 21/05/2020 Hora: 14:10 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

11:01:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009107-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA MARIA COSTA UREBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009107-67.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GABRIELA 

MARIA COSTA UREBE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 04/05/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 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: 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)
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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: 

1007493-27.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 12/05/2020 Hora: 17:25 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 11:05:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007202-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILE LEIA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJEYMES AMELIO DE SOUZA BAZZI OAB - MT27357/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. FORMATURAS LTDA - ME (REU)

 

Processo n. 1007202-27.2020.8.11.0002 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) AUTOR: DJEYMES 

AMELIO DE SOUZA BAZZI - MT27357/O-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II 

Data: 21/05/2020 Hora: 14:25 , 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, 20 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 20/03/2020 

11:08:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009111-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA BATISTA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009111-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FABIANA 

BATISTA DO AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 04/05/2020 Hora: 17:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 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: 1009112-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE CLARA DE AMORIM SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009112-89.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARIA JOSE 

CLARA DE AMORIM SIQUEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOSE 

ROBERTO BORGES PORTO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 04/05/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 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: 1000797-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE OLIVEIRA UNTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

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

{processoTr fHome.nomeJu izOrgaoJu lgador }  PROCESSO n . 

1000797-72.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: 

[Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: CREUZA DE OLIVEIRA UNTAR Endereço: RUA JÚLIO LOUZADA, 

408, (JD C VERDE), quadra 23, COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78128-272 POLO PASSIVO: Nome: BANCO PAN Endereço: AVENIDA 

PAULISTA, 1.374, 16 Andar, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 

01310-100 Senhor(a): XXX A presente carta tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado, no prazo de 10 (dez) dias, 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 documento. VÁRZEA GRANDE, 20 de março de 2020. 

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

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009115-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1009115-44.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCIA DA 

SILVA MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA 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: 

04/05/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 20 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: 1004684-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1004684-64.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 15:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 

12:36:10

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009117-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MELRY LELIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009117-14.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MELRY LELIANE 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO HENRIQUE 

REGINATO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 

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: 1009121-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCY APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009121-51.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCY 

APARECIDA RIBEIRO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DARGILAN BORGES CINTRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 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: 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)

 

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: 

1008458-05.2020.8.11.0002 Em cumprimento a Portaria n. 247, de 16 de 

março de 2020 procedo ao cancelamento das Audiências de Conciliação 

designadas para o dia 06/04/2020, efetuando o reagendamento. Intima-se 

o patrono para conhecimento e comparecimento à Audiência de 

Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 20/05/2020 Hora: 17:10 Assinado eletronicamente 

por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 20/03/2020 13:05:16

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009122-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDENILMA SOUZA QUEIROZ GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009122-36.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDENILMA 

SOUZA QUEIROZ GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

PAULO ANTONIO GUERRA 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: 05/05/2020 Hora: 16:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 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: 1009125-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE COSTA UREBE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009125-88.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:KATIANE COSTA 

UREBE DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 

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: 1009126-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALIA SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN OAB - MT5933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009126-73.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:NATHALIA 

SOUZA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO ROGERIO DEL 
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ARCO MACAGNAN POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 05/05/2020 Hora: 17:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 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: 1008639-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CONCHE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECIR TELES JUNIOR OAB - SC24672 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREW HAMMES DA SILVEIRA (REQUERIDO)

JOAO PAULO DE OLIVEIRA SOUSA LOPES (REQUERIDO)

LEONARDO DALPONTE (REQUERIDO)

DANILO SERPA VERGUEIRO DO CARMO (REQUERIDO)

ELIEL DE JESUS SIRINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008639-06.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDO CONCHE 

FERREIRA REQUERIDO: DANILO SERPA VERGUEIRO DO CARMO, JOAO 

PAULO DE OLIVEIRA SOUSA LOPES, ELIEL DE JESUS SIRINO, LEONARDO 

DALPONTE, ANDREW HAMMES DA SILVEIRA Vistos, etc. INTIME-SE a 

parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do Art. 321, Parágrafo Único do CPC, colacionando aos autos a 

cópia LEGÍVEL dos documentos pessoais, pois a CNH juntada (id. 

30339597) está incompleta. 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 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. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012107-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONNY KENJI KATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA TYEMI KATO MIYAJIMA OAB - DF59324 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1012107-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JHONNY KENJI KATO 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. Em 

petição de id. 30175516, a parte autora requer a redesignação da 

audiência marcada para dia 30.03 por motivo de viagem, e ainda que seja 

sua testemunha ouvida por videoconferência. É de conhecimento que em 

cumprimento à PORTARIA 247, de 16 de março de 2020 (medidas 

temporárias de prevenção ao contágio COVIV-19), todas as audiências a 

serem realizadas neste Juizado estão suspensas pelo período de 15 

(quinze) dias, a partir de 17.03.2020, as quais serão reagendadas no 

prazo mais breve possível. Assim, aguarde-se o reagendamento. Quanto 

ao pedido de oitiva da testemunha por videoconferência, determino à 

secretaria do Juizado que verifique a possibilidade técnica de sua 

realização. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008892-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELVISON AMADEU PEREIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO FERREIRA GOMES OAB - MT23604-O (ADVOGADO(A))

RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS OAB - MT12882-O 

(ADVOGADO(A))

AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA OAB - MT23786-O 

(ADVOGADO(A))

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (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 DESPACHO Processo: 

1008892-91.2020.8.11.0002. AUTOR: ELVISON AMADEU PEREIRA LEITE 

REU: IUNI EDUCACIONAL S/A., KROTON EDUCACIONAL 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 comprovante 

juntado no id. 30458056 está ilegível. INTIME-SE a parte autora, ainda, 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 no id. 30458056 está com data rasurada. 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: 1009131-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN COSTA E SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA PEREIRA CONAGIN OAB - MT12598-O (ADVOGADO(A))

MARCELO FALCAO FERREIRA OAB - MT11242-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1009131-95.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:WILLIAN COSTA 

E SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANA PEREIRA 

CONAGIN, MARCELO FALCAO FERREIRA 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: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 12:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 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: 1013102-91.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

OKUTI & NAGATA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 158 de 298



LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIELE ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1013102-91.2020.8.11.0001. EXEQUENTE: OKUTI & NAGATA LTDA - ME 

EXECUTADO: MARCIELE ALMEIDA DOS SANTOS Vistos, etc. Acolho a 

competência declinada de id. 30345513. 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 08.11.2018 (id. 30329707). 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: 1009137-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIANA DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009137-05.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUZIANA 

DOMINGOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

CELINO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 13:10 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 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: 1009149-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT11508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

HONDA MERCANTIL POLLUX (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009149-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARLOS 

EDUARDO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: IVANILDO 

SANTOS DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: HONDA MERCANTIL POLLUX 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: 06/05/2020 Hora: 13:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 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: 1009150-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS THIAGO DOS SANTOS FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009150-04.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DOUGLAS 

THIAGO DOS SANTOS FORTES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MILTON JONES AMORIM VIEIRA POLO PASSIVO: BRASIL CARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

06/05/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 20 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: 1009152-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DA SILVA ROMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009152-71.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VALDINEIA DA 

SILVA ROMAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 06/05/2020 Hora: 13:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 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: 1009153-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA CAMILA PARMINONDI PALMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009153-56.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FLAVIA CAMILA 

PARMINONDI PALMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ 

ALENCAR VILAROUCA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 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: 1009155-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BISPO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009155-26.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE BISPO 

CORREA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCA 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 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

06/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 20 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: 1009165-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS PEREIRA CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009165-70.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAYCON 

DOUGLAS PEREIRA CANDIDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SANTANA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 06/05/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 20 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: 1009166-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NETO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009166-55.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOSE NETO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADRIANO DOS SANTOS 

COSTA POLO PASSIVO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

06/05/2020 Hora: 13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 20 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007986-04.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN FELIX DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

PROCESSO n. 1007986-04.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 6.904,17 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: IVAN FELIX DE BARROS Endereço: RUA JATOBÁ, 

S/N, QD 07, JARDIM GLÓRIA II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-000 

POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, Rua Manoel dos Santos 

Coimbra, BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A A presente carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, tem por finalidade a citação de Vossa Senhoria, por 

todo o conteúdo da petição inicial, que se encontra disponibilizado no 

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

instruções de acesso seguem abaixo descritas, bem como a sua 

intimação para comparecer à audiência de conciliação designada. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

18/05/2020 Hora: 16:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não comparecendo à audiência 

designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte 

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 2. 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

VÁRZEA GRANDE, 20 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.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004684-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CARTA DE 

CITAÇÃO E INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

PROCESSO n. 1004684-64.2020.8.11.0002 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GERSON JOSE DE ALMEIDA Endereço: Rua Sergipe, 

302, - DE 2453/2454 A 2745/2746, Nova Várzea Grande, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78135-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 
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RUA VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78010-900 Senhor(a): REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A A presente carta, extraída 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a 

citação de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizado no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo 

descritas, bem como a sua intimação para comparecer à audiência de 

conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO Data: 27/04/2020 Hora: 15:25 , a ser realizada na 

sede do juízo, no endereço acima indicado. ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais VÁRZEA GRANDE, 20 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009015-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009015-89.2020.8.11.0002. AUTOR: NILSON ANTONIO DE ALMEIDA REU: 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

e REPARAÇÃO POR DANO MORAL c/c TUTELA DE EMERGÊNCIA, 

aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito no comércio local 

foi informada que seu nome está negativado pela parte requerida, 

afirmando que possuía uma dívida com a mesma eu foi objeto de acordo 

no PROCON e devidamente quitada, mas a requerida não retirou seu nome 

dos órgãos de proteção ao crédito. 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 o acordo 

perante o PROCON (id. 30508740), bem como consulta balcão SPC em que 

consta o apontamento suscitado no valor de R$ 285,71 (duzentos e 

oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), incluso em 17.06.2019, 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008947-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008947-42.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSEFINA PINTO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A, SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECL. DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”, 

aduzindo a parte autora que sua energia foi cortada sendo que havia 

quitado a fatura na loja COMPER e apresentando o comprovante de 

pagamento foi restabelecido o fornecimento, afirmando que tentou fazer 

uma compra a crédito e foi informada que seu nome está negativado, 

igualmente por uma fatura quitada de vencimento 15.12.2015, inclusa em 

15.12.2017, afirmando que já solicitou por diversas vezes o comprovante 

de pagamento para o COMPER sem obter êxito. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados 

dos serviços de proteção ao crédito, bem como que o COMPER junte ao 

feito o comprovante do pagamento da fatura negativada, 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 
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parte autora, vez que juntou relatório do sítio da ENERGISA em que consta 

em aberto a fatura questionada (id. 30485432), bem como consulta balcão 

SPC em que consta o apontamento suscitado no valor de R$ 154,61 (cento 

e cinquenta e quatro reais e sessenta e um centavos), incluso em 

15.12.2017, restrição única em nome da 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, 

bem como determino à parte COMPER a juntar ao feito o comprovante 

pugnado. 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: 1008660-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DO ESPIRITO SANTO FELFELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIZETE SANTOS FRANCA OAB - MT0016457A (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: 

1008660-79.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARILENE DO ESPIRITO 

SANTO FELFELI REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS c/c 

DANO MORAIS, aduzindo a parte autora que possuía débitos junto à 

requerida, afirmando que todos já se encontram quitados, sendo a 

negativação indevida, 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 pelos comprovantes de pagamento juntados (id. 30355128 e 

30355130 que somam R$ 102,18 – cento e dois reais e dezoito centavos) 

que o valor apontado é diverso, e ainda o extrato balcão SPC demonstra a 

existência de outro apontamento que não o questionado, 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: 1008730-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZANETE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008730-96.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EZANETE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

aduzindo a parte autora que ao tentar adquirir um imóvel foi informada que 

seu nome está negativado pela parte requerida, afirmando não ter 

qualquer relação jurídica com a mesma, sendo injusta e ilegal a inscrição 

do seu nome, e tentando resolver administrativamente não obteve 

sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que seu nome 

seja excluído do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob 

pena de multa diária de R$ 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 consulta SPC em que consta o apontamento 

suscitado no valor de R$ 437,95 (quatrocentos e trinta e sete reais e 

quarenta e cinco centavos), incluso em 18.05.2019, restrição única em 

nome da 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 
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providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008734-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL SILVA DE ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008734-36.2020.8.11.0002. REQUERENTE: IZABEL SILVA DE 

ASSUNCAO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, aduzindo a parte autora que passou a 

receber ligações de cobranças referente a um empréstimo feito em seu 

nome que desconhece, sendo que seus dados foram utilizados por 

terceiros que abriram uma conta no Banco do Brasil no estado de São 

Paulo e fizeram um financiamento no valor de R$ 3.056,74 (três mil e 

cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos), e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que a requerida se abstenha de negativar seu nome, e 

caso já o tenha feito que 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 o contrato 

do empréstimo sobre qual alega não ter efetivado e o boletim de 

ocorrências declarando os fatos (id. 30393439), bem como extrato da 

operação de financiamento do valor apontado (id. 30393435) coadunando 

com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da liminar 

pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via 

de consequência, DETERMINO À REQUERIDA QUE SE ABSTENHA DE 

NEGATIVAR O NOME DA PARTE AUTORA, e caso já efetivou, que 

suspenda a restrição, 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: 1008821-89.2020.8.11.0002

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)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008821-89.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALINE ARRUDA DA SILVA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA 

ALTERA PARS, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito 

no comércio local foi informada que seu nome está negativado pela parte 

requerida, afirmando que nunca fez nenhuma contratação de plano, que 

se lembra ja teve contato com empresa apenas pra consulta de planos, e 

tentando resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, 

requer concessão de liminar para que seu nome seja excluído do banco 

de dados dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de 

R$ 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, 

consulta balcão SPC em que consta o apontamento suscitado no valor de 

R$ 369,04 (trezentos e sessenta e nove reais e quatro centavos), incluso 

em 16.04.2019, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008358-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA CRUZ BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008358-50.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS DA CRUZ 

BARBOSA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO 

INDÉBITO e REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

URGÊNCIA, aduzindo a parte autora que contratou os serviços da 

requerida em 2011, e mudando de residência solicitou a transferência para 

a nova casa, sendo constatada a falta de disponibilidade no local, então 

foi efetivado o cancelamento do contrato com a emissão de boletos para 

pagamento do que havia pendente, mas passou a receber cobranças 

sobre os meses de janeiro e fevereiro, quando já não vigia mais o 

contrato, acabando por ter seu nome negativado pela requerida enquanto 

tentava resolver a questão administrativamente. Desta forma, requer 
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concessão de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados 

dos serviços de proteção ao crédito, e ainda retire o registro apresentado 

junto ao Ofício de Registro de Imóveis (anexo 05.2), sob pena de multa 

diária a ser arbitrada por este douto juízo. 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 email da requerida confirmando o 

cancelamento do plano (id. 30207085), os comprovantes de pagamento do 

que estava em aberto no dia 20.12.2017 (id. 30207087, 30207089, 

30207841), carta com a cobrança anunciada (id. 30207846, 30207847), 

bem como consulta SPC em que consta o apontamento suscitado no valor 

de R$ 383,52 (trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois 

centavos), incluso em 08.06.2018, restrição única em nome da 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005224-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER GOUVEIA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO SILVA BOTTOS OAB - MT26063/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 

1005224-15.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALEXANDER GOUVEIA ORTIZ 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Acolho a 

emenda à inicial de id. 30163063. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, aduzindo a parte autora 

que na tentativa de abertura de uma conta corrente no Banco Bradesco, 

foi impedido de conquistar crédito pessoal sob o argumento de que seu 

nome está negativado pelas requeridas, afirmando que tais negociações já 

haviam sido objeto de reclamação no PROCON e em resposta a parte 

requerida afirmou a existência de dois contratos consignados (por cessão 

de crédito): um já quitado e outro com o último vencimento em 10.09.2019 

com valor da parcela de R$ 291,29 (duzentos e noventa e um reais e vinte 

e nove centavos) realizado com prazo de pagamento de 34 (trinta e 

quatro) meses, que ainda não constava baixa no sistema, e tentando 

resolver a questão 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 (juntado com a emenda à inicial) em que consta o apontamento 

suscitado no valor de R$ 4.102,05 (quatro mil e cento e dois reais e cinco 

centavos), incluso em 30.10.2018, restrição única em nome d aparte 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009060-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GIM OAB - MT17647-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: 

1009060-93.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE MARIA DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – 

ERRO NA LEITURA, DANOS MORAIS, REVISÃO DE FATURAS, REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, aduzindo a parte 

autora que é responsável pela unidade consumidora UC 6/9297910-3, e 

que adquiriu o imóvel rural em 25.09.2018, cuja média mensal de consumo 

é de 198,59 kWh mensais, afirmando que se surpreendeu com uma fatura 

de vencimento 06.03.2020 referente ao consumo de fevereiro de 2.292 

kWh, valor exorbitante e não condizente, temendo ter suspenso seu 

fornecimento, pois é do imóvel que retira o sustento de sua família. Por 

essas razões, requer a concessão da medida liminar a fim de que a 

requerida se abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, 

suspendendo a cobrança da fatura questionada, 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 fatura questionada no valor de R$ 

1.493,27 (um mil e quatrocentos e noventa e três reais e vinte e sete 

centavos), de vencimento 06.03.2020 (id. 30529439), o histórico de 

contas (id. 30530444), onde se constata que realmente a fatura distoa da 
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média dos demais meses, sendo a única conta pendente, 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 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 6/9297910-3 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: 1008937-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALIA CAVALCANTE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

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: 

1008937-95.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSALIA CAVALCANTE DA 

SILVA OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de TERMO DE 

RECLAMAÇÃO, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/2647180-5, referente a um imóvel adquirido em 

julho/2018 quando se mudou, apontando que a concessionária está 

aplicando uma multa por desvio de energia (recuperação de consumo) 

com a qual discorda, no valor de R$ 674,71 (seiscentos e setenta e quatro 

reais e setenta e um centavos), efetivada diante de uma vistoria em 

07.03.2019 da qual não foi informada, e que só tomou conhecimento ao 

solicitar administrativamente a regularização de energia solar para 

redução do valor do consumo, e tentando resolver inclusive no PROCON 

não obteve êxito. Por essas razões, requer a concessão da medida liminar 

a fim de que a requerida se abstenha de efetivar o corte de seu 

fornecimento, a suspensão da cobrança da fatura questionada, 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 sem a resolução da questão (id. 30482798), Carta ao 

Cliente com a demonstração da apuração do valor cobrado na fatura 

questionada (id. 30481637), e diante do histórico do consumo/contas da 

unidade consumidora do autor retirada do sítio da requerida, constata-se 

que realmente a fatura distoa da média dos demais meses, sendo a única 

conta pendente, 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 8082083 R$ 67,05 20/03/2020 PENDENTE 

FEV 2020 7705047 R$ 67,38 19/02/2020 PAGO JAN 2020 7310953 R$ 

67,26 21/01/2020 PAGO DEZ 2019 6925906 R$ 84,03 20/12/2019 PAGO 

NOV 2019 6529077 R$ 83,31 21/11/2019 PAGO OUT 2019 6189994 R$ 

368,40 21/10/2019 PAGO SET 2019 24256504 R$ 432,99 16/09/2019 

PAGO AGO 2019 23039318 R$ 354,69 16/08/2019 PAGO JUL 2019 

5251548 R$ 331,76 30/10/2019 PENDENTE JUL 2019 5251549 R$ 342,95 

30/10/2019 PENDENTE JUL 2019 21821138 R$ 341,96 16/07/2019 PAGO 

JUN 2019 20607203 R$ 319,51 14/06/2019 PAGO MAI 2019 4596882 R$ 

386,42 21/05/2019 PAGO ABR 2019 18181865 R$ 359,28 12/04/2019 

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 o corte no 

fornecimento de energia elétrica na UC 6/2647180-5 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011926-11.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA CIPRIANO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011926-11.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA EXECUTADO: ELISANGELA CIPRIANO 

DA SILVA Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores 

executados, cujo resultado foi parcialmente positivo. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, cujo resultado foi negativo. Intimo 

a parte exequente sobre a penhora do BACENJUD, devendo informar se 

tem algo mais a reclamar. Intimo a parte executada para apresentar 

embargos à execução no prazo legal. Em caso de AUSENCIA DE 

MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou 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. Juntem-se os extratos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011619-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIAL DESPACHANTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011619-57.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: IMPERIAL DESPACHANTE LTDA 

- ME EXECUTADO: VIVO S.A. 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. Intimo a 

parte executada para apresentar embargos no prazo legal. Em caso de 

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO da parte DEVEDORA ou 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011923-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANA GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011923-56.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA EXECUTADO: DAYANA GONCALVES 

DA SILVA Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores 

executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a 

execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que 

também não obteve êxito. Intimo a parte exequente para indicar bens à 

penhora, no prazo de 10 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos 

com baixa se se tratar de cumprimento de sentença ou voltem os autos 

conclusos para extinção se for execução extrajudicial. Juntem-se os 

extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012262-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARIA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012262-15.2019.8.11.0002. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: ROSANA MARIA DA 

SILVA Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores 

executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a 

execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que 

também não obteve êxito. Intimo a parte exequente para indicar bens à 

penhora, no prazo de 10 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos 

com baixa se se tratar de cumprimento de sentença ou voltem os autos 

conclusos para extinção se for execução extrajudicial. Juntem-se os 

extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013132-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE MARCELA SANTOS LEITE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013132-60.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: MATOS COMERCIO DE 

PERFUMES E COSMETICOS LTDA EXECUTADO: MARLENE MARCELA 

SANTOS LEITE Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores 

executados, sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a 

execução. Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que 

também não obteve êxito. Intimo a parte exequente para indicar bens à 

penhora, no prazo de 10 dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos 

com baixa se se tratar de cumprimento de sentença ou voltem os autos 

conclusos para extinção se for execução extrajudicial. Juntem-se os 
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extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014229-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TARCISO BASSAN VEZZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME - 

EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUZIANA PINHEIRO DIAS ARAGAO OAB - 854.547.021-53 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014229-95.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: TARCISO BASSAN VEZZI 

EXECUTADO: ACAO COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E INFORMATICA 

LTDA ME - EPP REPRESENTANTE: LUZIANA PINHEIRO DIAS ARAGAO 

Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores executados, 

sendo o resultado infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. 

Assim, procedo à busca de veículos no Sistema RENAJUD, que restou 

positiva, sendo lançada a restrição correspondente para evitar a 

transferência a terceiros, valendo como penhora. Intimo a parte exequente 

para se manifestar sobre a penhora ora efetivada e, havendo aceitação, 

que apresente o preço médio do veículo mediante cotação de mercado 

(art. 871, inc. IV, do CPC), assim como indique a localização do bem, o qual 

deverá ser depositado em poder da parte exequente, com as advertências 

próprias do depositário fiel, devendo ainda informar o nome e telefone da 

pessoa que acompanhará o oficial de justiça na diligência. Com a 

informação acima, expeça-se mandado de remoção do veículo. Caso a 

parte exequente manifeste pelo desinteresse na penhora do veículo, deve 

indicar bens passíveis de penhora sob pena extinção do processo. COMO 

SE TRATA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, SEGUINDO-SE O RITO PRÓPRIO. Juntem-se os extratos 

respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013383-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO OAB - MT25721/O (ADVOGADO(A))

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-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: WILSON DOS SANTOS SILVA Endereço: R 

ALVES DE OLIVEIRA, 2617, - DE 1455/1456 AO FIM, CRISTO REI, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-080 Senhor(a) WILSON DOS SANTOS 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. 1013383-78.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 15.714,70 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 

Data: 04/11/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: WILSON DOS SANTOS SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - MT25721/O 

REQUERIDO(A): MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS 

LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 26 de setembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013383-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO OAB - MT25721/O (ADVOGADO(A))

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-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. 1013383-78.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013884-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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. 1013884-32.2019.8.11.0002 I N 
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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, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007268-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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. 1007268-41.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006618-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY DE CASSIA SANTANA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono os autos, para intimar a parte Reclamante a comparecer em 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 07/08/2019, as 14:00, na 

sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006618-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY DE CASSIA SANTANA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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. 1006618-91.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013314-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANNILSLAIRY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

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: WANNILSLAIRY DE OLIVEIRA SILVA Endereço: 

RUA FELICIDADE, 3, (LOT A BRANCA), SANTA ISABEL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78150-348 Senhor(a) WANNILSLAIRY DE OLIVEIRA 

SILVA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem 

por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1013314-46.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO CIVIL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 05/12/2019 Hora: 14:30 

REQUERENTE: WANNILSLAIRY DE OLIVEIRA SILVA Advogado do(a) 

REQUERENTE: HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

MT13555-O REQUERIDO(A): EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e 

não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 25 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: 1013314-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANNILSLAIRY DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1013314-46.2019.8.11.0002 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) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 168 de 298



dias, sob pena de arquivamento. Várzea Grande, 20 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

20/03/2020 13:51:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007310-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN FROES DOMINGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BETANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1007310-90.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

20/03/2020 13:54:55

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009338-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/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. 1009338-31.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

20/03/2020 14:33:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010630-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-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. 1010630-51.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010953-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUXILIADORA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1010953-56.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012348-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAYNI FERREIRA CASTELAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1012348-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEJAYNI FERREIRA 

CASTELAO REQUERIDO: ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

COSMETICOS LTDA Vistos. Oportunizado prazo para emendar a inicial, 

conforme determinação ID 24097711, nota-se que a parte Autora não 

impulsionou o presente feito caracterizando-se, assim, total desídia 

conforme preleciona o art. 485, III, do CPC. Cumpre ressaltar que o Juizado 

Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, é 

justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior número de 

demandas sejam julgadas no menor tempo possível. A propósito: 

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

DESÍDIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, 

PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – PREQUESTIONAMENTO EXCPLÍCITO – 

DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Sendo determinada a emenda a inicial e não cumprida pelo autor, em razão 

de sua desídia em não ter praticado o referido ato na data aprazada, e 

também por inexistir nos autos qualquer irregularidade quanto a extinção 

do feito, se mostra correta a decisão que indefere a inicial, por estar em 

consonância com art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo ofensa 

ao art. 6º, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e 

celeridade processual. Para fins de prequestionamento, o julgador não é 

obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados 

pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e 

precisa, solucionando o objeto da lide.(N.U 0006459-73.2016.8.11.0002, , 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018) 

Com essas considerações, indefiro a petição inicial, nos moldes do art. 

321, parágrafo único e art. 330, IV, ambos do CPC e, via de consequência, 

julgo o feito extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, III e 

IV, do mesmo Códex. Após a preclusão temporal deste decisum, 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de praxe. Considerando o 

Princípio Constitucional de acesso à justiça, em princípio, defiro a 

gratuidade da justiça ao Autor, nos termos da Lei 1.060/50. Cumpra-se. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007469-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JASMINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

 

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: JASMINA MARIA DA SILVA Endereço: AVENIDA 

PRINCIPAL, S/N, PRAIA GRANDE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 
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78110-001 Senhor(a) JASMINA MARIA 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. 1007469-33.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIOS, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 28/08/2019 Hora: 14:15 

REQUERENTE: JASMINA MARIA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - MT0019588A REQUERIDO(A): 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 julho de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007469-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JASMINA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT19588-O (ADVOGADO(A))

 

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. 1007469-33.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

20/03/2020 17:58:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014424-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IGOR SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: FRANCISCO IGOR SILVA AMORIM Endereço: 

RUA SEBASTIAO DOS ANJOS, 501, CONSTRUMAT, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78143-338 Senhor(a) FRANCISCO IGOR SILVA AMORIM: 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. 1014424-80.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 08/11/2019 Hora: 16:15 REQUERENTE: FRANCISCO IGOR 

SILVA AMORIM Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 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: 1014424-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO IGOR SILVA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 
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Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1014424-80.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

20/03/2020 18:14:00

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016403-77.2019.8.11.0002

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:

GEISIBEL DE OLIVEIRA DEL SANTO (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. 1016403-77.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

20/03/2020 18:17:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007750-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDNER JOAO FAGUNDES ARANTES (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:

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. 1007750-86.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008655-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ROGER RAMOS DOS SANTOS (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. 1008655-91.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007278-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR APARECIDO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO À(o) Requerente: Nome: MANOEL CESAR APARECIDO 

TEIXEIRA Endereço: RUA DAS PETÚNIAS, 6, (COHAB PRIMAVERA), 

PRIMAVERA, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78132-674 Senhor(a) 

MANOEL CESAR APARECIDO TEIXEIRA: A presente carta, referente ao 

processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à Audiência 

Designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

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

instruções de acesso seguem abaixo descritas. PROCESSO N. 

1007278-85.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 21/08/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: 

MANOEL CESAR APARECIDO TEIXEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - MT0012358A 

REQUERIDO(A) :  BANCO SANTANDER (BRASIL )  S /A 

DESPACHO/DECISÃO: “”Vistos, etc. A parte promovente ajuizou ação de 

indenização por danos morais cumulado com pedido de tutela de urgência 

e alegou que é correntista do Banco Santander, porém, não foi atendido 

no tempo legal para realização de depósito, e por esse motivo restou 

prejudicada a compensação de um cheque no valor de R$ 950,00 

(novecentos e cinquenta reais). A título de tutela provisória de urgência, 

requereu o impedimento do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito.Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de 

urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3º do 

mencionado artigo, para sua concessão, não poderá existir perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.Na situação apresentada, ao fazer 

uma análise da documentação inclusa, observo não haver provas 

suficientes a conduzirem, pelo menos nesta fase processual, a um juízo 

de verossimilhança das alegações proferidas pela parte autora.Não 

havendo perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, fica 

prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência.Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência.Com 

fulcro no artigo 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor, e 

diante da hipossuficiência probatória do consumidor, inverto o ônus da 

prova, atribuindo à parte promovida o encargo da prova quanto à 

regularidade do serviço prestado à parte promovente.Cite-se. 

Intime-se.Cumpra-se.Marco Antonio Canavarros dos Santos -Juiz de 

Direito ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VARZEA GRANDE, 22 de julho de 2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

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

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 
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resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de 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: 1007278-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR APARECIDO TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1007278-85.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014253-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE JESUS DIAS (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. 1014253-26.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008775-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

HOSANA ALVES DE LIMA OAB - DF45587 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA DE CARVALHO SILVA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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: ANA CARLA DE CARVALHO SILVA DE MELO 

Endereço: rua O, 05, maringa, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78128-990 

Senhor(a) ANA CARLA DE CARVALHO SILVA DE MELO: 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. 1008775-37.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: 

R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 19/09/2019 Hora: 15:15 REQUERENTE: ANA CARLA 

DE CARVALHO SILVA DE MELO Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O REQUERIDO(A): ODORATA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 20 de agosto de 

2019. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor 

de Secretaria OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008775-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARYANE MARTINS SANTANA OAB - GO47642 (ADVOGADO(A))

ERIKA DE OLIVEIRA DINIZ OAB - GO31716 (ADVOGADO(A))

HOSANA ALVES DE LIMA OAB - DF45587 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CARLA DE CARVALHO SILVA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-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. 1008775-37.2019.8.11.0002 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, 20 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

20/03/2020 18:40:13

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018444-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIDIANE FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO VICTOR GAZZI SALUM OAB - MG89835 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018444-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ARIDIANE FERREIRA DA 

CRUZ REQUERIDO: MRV ENGENHARIA Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012120-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA CHIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012120-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIMAR DA SILVA 

CHIMENES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1015009-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015009-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLARICE FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a 

presença dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos 

efeitos provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução 

provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo 

em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016993-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SEVERINO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER ADAO CORREA OAB - MT27632/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 DECISÃO Processo: 

1016993-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WALDIR SEVERINO DUTRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016651-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZE GONCALINA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016651-43.2019.8.11.0002. INTERESSADO: VANILZE GONCALINA DA 

SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Inconformado 

com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. 

Considerando a presença dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois 
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bem, quanto aos efeitos provenientes do recurso, determina a Lei n. 

9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada diante da existência de dano irreparável à 

parte. Na presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual 

execução provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por 

fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014380-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEDRO DE ARRUDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014380-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAQUIM PEDRO DE ARRUDA 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011142-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SANTOS DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/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 DECISÃO Processo: 

1011142-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE SANTOS DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011972-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONILSON PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON GARCIA BUENO OAB - MT0020391A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011972-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RONILSON PEREIRA SILVA 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos 

pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 

da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017074-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIA PEREIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017074-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIDIA PEREIRA 

FERNANDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos 

pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 

da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 
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formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016089-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DEBORA DE SOUZA PRADO (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016089-34.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IOLANDA DEBORA DE 

SOUZA PRADO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, 

etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010680-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDA GOMES MANGABEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010680-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: OLINDA GOMES 

MANGABEIRA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos 

pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 

da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009672-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO NARCILIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009672-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NARCISO NARCILIO DA 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a 

presença dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos 

efeitos provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução 

provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo 

em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010122-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ALMIRA RIBEIRO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010122-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIA ALMIRA RIBEIRO 

DA COSTA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs 

recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012159-08.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ISAURA BOLONHESE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012159-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISAURA BOLONHESE 

REQUERIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. Vistos, etc. Inconformado 

com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto 

aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do 

efeito suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência 

de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente 

da execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010416-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALVES DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (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))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010416-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAURICIO ALVES DA GUIA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, 

a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença 

dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 

da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014981-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA PEREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014981-67.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FABIA PEREIRA DE FREITAS 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a 

presença dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos 

efeitos provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução 

provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo 

em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016638-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA DA SILVA MIRANDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MARCONDES OAB - MT14214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016638-44.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARIA FERNANDA DA 

SILVA MIRANDA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Considerando a presença dos pressupostos recursais, 

recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do recurso, 

determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012648-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON MENDES DA SILVA OAB - MT21687-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012648-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EMERSON MENDES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009794-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON FRANK GONCALVES DA SILVA OAB - MT24745/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 DECISÃO Processo: 

1009794-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FELIPE ANTONIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007958-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEY JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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 DECISÃO Processo: 

1007958-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIONEY JOSE DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, 

a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença 

dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 

da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002677-39.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT16875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLAUS WOLF OBERG GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE Processo: 

1002677-39.2019.8.11.0001. EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE 

RESIDENCIAL BEIRA RIO EXECUTADO: KLAUS WOLF OBERG GUIMARAES 

Vistos, etc. Cite-se o Executado para que, no prazo de 3 (três) dias, 

efetue o pagamento do débito, sob pena de serem penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução. Havendo 

citação e o cumprimento da obrigação, intime-se a parte exequente para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob pena de 

concordância tácita e consequente extinção do processo. Restando 

frustrada a citação, intime-se a Promovente para que, no prazo de 

5(cinco) dias, manifeste-se sobre a citação frustrada, indicando novo 

endereço, sob pena de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei n. 9.099/95). 

Havendo citação, mas não havendo pagamento ou penhora, renove-se a 

conclusão. Estando o juízo garantido, designe-se audiência de conciliação 

(art. 53, §1º da Lei n. 9.099/95). Intimem-se as partes, cientificando: O 

título original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria deste Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a sua idoneidade, 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 

carimbado ou retido pela secretaria (Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). 

Fica registrado, desde logo, que a apresentação de Embargos à Execução 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei n. 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Não havendo citação por não ter sido o devedor 

localizado, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena 

de extinção (artigo 53, §4 º, da Lei n. 9.099/95). Cumpra-se. Marco 

Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014722-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014722-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO SERGIO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Inconformado 

com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. 

Considerando a presença dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois 

bem, quanto aos efeitos provenientes do recurso, determina a Lei n. 

9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada diante da existência de dano irreparável à 

parte. Na presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual 

execução provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por 

fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo 

sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal 

com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007836-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS OAB - MT15346-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007836-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FABIA LUISA MILHOMEM 

VIOTT REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos pressupostos 

recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do 

recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012370-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO PAIVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012370-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO ROBERTO PAIVA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006031-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GOMES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT21274/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006031-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DOUGLAS GOMES 

CAVALCANTE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Considerando a presença dos pressupostos recursais, 

recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do recurso, 

determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009592-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOACY ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009592-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOACY ROBERTO FERREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 

9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 
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Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o 

recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios 

da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016353-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILAYNE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016353-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSILAYNE RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010671-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLITHON DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT15834-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010671-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WELLITHON DA SILVA 

MOURA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos pressupostos 

recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do 

recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012373-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DOUGLAS ALVES SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012373-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAIMUNDO DOUGLAS ALVES 

SA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010453-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MORAES DE BARROS DORILEO (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:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010453-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TELMA MORAES DE BARROS 

DORILEO REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a 

parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença 

dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 
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da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012904-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE MARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012904-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARINETE MARIA DA SILVA 

OLIVEIRA REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 

9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o 

recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios 

da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010625-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDINO DE ALMEIDA (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:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010625-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BERNARDINO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007356-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR CANDIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT OAB - MG0101330A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007356-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NADIR CANDIDA DOS REIS 

REQUERIDO: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs 

recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016304-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA RUPPENTHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA OAB - MT11409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016304-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA RUPPENTHAL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 
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juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010849-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA MOREIRA DOS SANTOS ARRUDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010849-64.2019.8.11.0002. INTERESSADO: SELMA MOREIRA DOS 

SANTOS ARRUDA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs 

recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015279-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELIA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015279-59.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA CELIA MACIEL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos pressupostos 

recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do 

recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016258-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL VASCONCELOS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR DA SILVA NEVES OAB - MT24725/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016258-21.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JOEL VASCONCELOS DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos 

pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 

da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013128-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CERQUEIRA DIAS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013128-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANE CERQUEIRA DIAS 

SANTOS REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Inconformado com 

a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 
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Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007466-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007466-78.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS REQUERIDO: CIELO S.A. Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006025-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA BIAS DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006025-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARTA BIAS DE BRITO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 

9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o 

recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios 

da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008129-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008129-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULINO SEBASTIAO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010669-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEMIFFER DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010669-48.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GEMIFFER DE SOUZA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 

9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o 

recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios 

da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 
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contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008281-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE LOURENCO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008281-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELISETE LOURENCO 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos 

pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 

da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008653-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HUDSON LEITE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008653-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HUDSON LEITE DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se da análise do recebimento 

dos Recursos Inominados. Considerando a presença dos pressupostos 

recursais e, consignado o recolhimento do preparo e/ou pedido de justiça 

gratuita, conforme a condição econômico-financeira da(s) parte(s) 

recorrente(s), e a tempestividade nos termos legais, recebo ambos 

recursos. Quanto a seus efeitos, porém, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 

43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada diante da existência de danos irreparáveis à parte. Na 

presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução 

provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela 

qual recebo os recursos, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, 

tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a 

sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008863-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008863-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RONEY FERREIRA DE 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007368-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO FERREIRA NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007368-93.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DIEGO FERREIRA NOVAIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011623-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SEVERINO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/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 DECISÃO Processo: 

1011623-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANO SEVERINO SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007389-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007389-69.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE 

OLIVEIRA ALMEIDA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs 

recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006826-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006826-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: HELENA DA SILVA NUNES 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012422-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO XAVIER DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012422-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO XAVIER DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015143-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEJAIR DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEN LEMES DA SILVA OAB - MT15085-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1015143-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEJAIR DE CAMPOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a 

presença dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos 

efeitos provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução 

provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo 

em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011169-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SOUZA FALCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA RENATA SOUZA FALCAO OAB - MT0016775A-O 

(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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011169-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO PAULO SOUZA 

FALCAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos, 

etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Considerando a presença dos pressupostos recursais, 

recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do recurso, 

determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009725-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ASSIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009725-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO ASSIS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011526-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO LOUSADA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA BISELLI CORDEIRO OAB - MT19262-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011526-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDSON FRANCISCO 

LOUSADA JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 

Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso 

inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na espécie, 

não vislumbro dano decorrente da execução provisória da sentença, de 

modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso 

exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios da justiça 

gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos artigos 98 e 

99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora beneficiário da justiça 

gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que 

haja cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das contrarrazões ou o 

decurso do prazo sem a sua apresentação, encaminhem-se os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010710-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONILDE PEREIRA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010710-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLEONILDE PEREIRA DE 
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AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012387-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELY GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ122539-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012387-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GRACIELY GOMES DE 

ARRUDA REQUERIDO: SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA. Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina 

a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, 

podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável 

para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é 

excepcional, restando autorizada diante da existência de dano irreparável 

à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução 

provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro 

os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos 

termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, 

embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 

5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011367-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESULINO JOSE MESQUITA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011367-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JESULINO JOSE MESQUITA 

FILHO REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a 

parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença 

dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 

da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011689-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAN DOS SANTOS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE FERNANDES SILVA OAB - SP350862 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011689-74.2019.8.11.0002. INTERESSADO: CRISTIAN DOS SANTOS 

SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 

S.A. Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos pressupostos 

recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos provenientes do 

recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada diante da 

existência de dano irreparável à parte. Na presente questão, não 

vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória da sentença, 

de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual recebo o recurso, 

exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009735-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009735-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDREIA CATARINA DA 

SILVA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Inconformado com 

a sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 
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recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013685-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE DA SILVA PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013685-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEIDIANE DA SILVA PASSOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a 

presença dos pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos 

efeitos provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

presente questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução 

provisória da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela 

qual recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo 

em conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014141-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENTO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014141-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO BENTO DE CAMPOS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007387-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MERIROLEN NATALI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007387-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MERIROLEN NATALI MARTINS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 

9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o 

recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios 

da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012775-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1012775-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 
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Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006706-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON SIQUEIRA DE PINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006706-32.2019.8.11.0002. INTERESSADO: WILSON SIQUEIRA DE PINHO 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS 

E TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte 

insatisfeita interpôs recurso inominado. Considerando a presença dos 

pressupostos recursais, recebo-o. Pois bem, quanto aos efeitos 

provenientes do recurso, determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso 

terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, 

para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a 

atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente restando 

autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na presente 

questão, não vislumbro dano decorrente da eventual execução provisória 

da sentença, de modo a justificar a sua suspensão, razão pela qual 

recebo o recurso, exclusivamente no efeito devolutivo. Por fim, tendo em 

conta a juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013305-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA TAQUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013305-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA RITA TAQUES DE 

AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010103-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MONTEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT18890-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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010103-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANA MONTEIRO DE 

ARAUJO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A Vistos, etc. Inconformado com a 

sentença, a parte insatisfeita interpôs recurso inominado. Quanto aos 

seus efeitos determina a Lei n. 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente 

efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar 

dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição do efeito 

suspensivo é excepcional, restando autorizada diante da existência de 

dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da 

execução provisória da sentença, de modo a justificar sua suspensão, 

razão pela qual recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. 

Ainda, defiro os benefícios da justiça gratuita para fins de interposição do 

recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao 

recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa 

a cobrança por 5 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que 

autorizaram a concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a 

juntada das contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua 

apresentação, encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as 

formalidades de praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009857-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009857-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEX RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Inconformado com a sentença, a parte insatisfeita 

interpôs recurso inominado. Quanto aos seus efeitos determina a Lei n. 

9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição do efeito suspensivo é excepcional, 

restando autorizada diante da existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença, de modo a justificar sua suspensão, razão pela qual recebo o 

recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Ainda, defiro os benefícios 

da justiça gratuita para fins de interposição do recurso, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do CPC, consignando ao recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, torna-se suspensa a cobrança por 5 

(cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido benefício. Por fim, tendo em conta a juntada das 

contrarrazões ou o decurso do prazo sem a sua apresentação, 

encaminhem-se os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO TOMICHA ORTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000709-34.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO TOMICHA 

ORTEGA REQUERIDO: VIVO S.A., OI S.A S E N T E N Ç A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

A parte Promovente, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu ao ato, conforme se verifica pelo termo 

audiência. Assim, diante da contumácia da parte promovente, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, 

da Lei 9.099/95. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se 

de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das 

custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014790-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA LUCIA RICARDE DE MELO AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PACTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014790-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAURA LUCIA RICARDE DE 

MELO AMORIM REQUERIDO: CONSTRUTORA PACTO LTDA Decisão. 

Vistos, etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada 

por MAURA LUCIA RICARDE DE MELO AMORIM em face de 

CONSTRUTORA PACTO LTDA. Narra a parte reclamante que a empresa 

requerida, por ocasião da construção de um condomínio nas proximidades 

de sua residência, provocou inúmeras intervenções na rua que da acesso 

ao seu imóvel, causando uma série de transtornos à toda vizinhança, que 

vão desde um lamaçal que se estende por toda a rua, além de buracos 

enormes, conforme ilustram as fotos que instruem os presentes autos. 

Embora tenha sido citada e intimada acerca da audiência de conciliação, a 

empresa requerida não compareceu ao referido ato, tampouco apresentou 

contestação aos termos da petição inicial, de modo que deve incidir na 

espécie os efeitos da revelia. Passo a analisar o mérito. Não há que se 

questionar que o progresso, no mundo cotidiano, demanda certa margem 

de tolerância, mormente quando tal imperativo se sustenta no interesse da 

coletividade, passando, tais avanços, necessariamente pelo direito de 

edificar. Entretanto, é necessário ponderar que tal direito não pode ser 

exercido de forma desmesurada, ao arrepio da lei, ou sem que se atente 

ao primado da razoabilidade. A propósito, o direito de vizinhança, se pauta 

no respeito mútuo, na boa-fé e no dever de lealdade. Com efeito, 

estabelece o Código Civil em seu artigo 1.277 que, “O proprietário ou o 

possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências 

prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, 

provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”. E prossegue o citado 

diploma legal, estabelecendo que “Não é permitida a execução de qualquer 

obra ou serviço suscetível de provocar desmoronamento ou deslocação 

de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após 

haverem sido feitas as obras acautelatórias.”. Em que pese o comando 

legal, das fotos apresentadas nos autos, não é possível verificar a 

existência de quaisquer obras acautelatórias visando assegurar a 

segurança e a mínima comodidade dos moradores circunvizinhos que se 

servem daquela via pública, tais como tapumes ou andaimes, estando 

todos expostos à sujeira e à lama, além dos demais transtornos 

corriqueiramente suportados em tais situações. De outro giro, ainda que 

se queira alegar futuramente a existência de referidas obras, não visíveis 

nas provas em comento, o Código Civil ressalva que “O proprietário do 

prédio vizinho tem direito a ressarcimento pelos prejuízos que sofrer, não 

obstante haverem sido realizadas as obras acautelatórias.”. Nesse 

diapasão, fica clara a existência de um ilícito civil, sendo certo, pois, o 

dever de indenizar. Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA 

PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS VIZINHO AO 

IMÓVEL DA AUTORA – AVARIAS DECORRENTES DESSE FATO - CULPA 

COMPROVADA - REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO MATERIAL DEVIDA - 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MONTANTE ADEQUADAMENTE 

FIXADO – VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO SOBRE A 

CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado que 

a edificação dos prédios vizinhos concorreu para os danos constatados 

no imóvel da autora, causando-lhe insegurança e outros transtornos, 

impõe-se a indenização por dano material e moral . Se a reparação 

extrapatrimonial foi arbitrada na sentença em consonância com os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se como 

parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade do 

sofrimento experimentado pela vítima e a capacidade econômica do 

ofensor, deve ser mantida. Havendo condenação, sobre ela incide a verba 

honorária (art. 85, §2º do CPC). (N.U 0035460-54.2014.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). Em face do que fora exposto, 

resta evidente que a obra em testilha exorbitou dos limites impostos pelo 

seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes, estando 

certo o dever de indenizar, mormente por não se vislumbrar, no caso em 

tela, medidas tendentes a impedir, ou mesmo minimizar, os transtornos 

retratados nestes autos, o que denota negligência, a teor daquilo que 

impõe a lei. Da mesma forma, é inegável que ver-se tolhido em seu direito 

de ir e vir e, principalmente de entrar ou de sair em sua própria residência, 

além de ser obrigado a transitar em meio a toda sorte de sujeira, exorbita e 

muito o mero dissabor cotidiano, estando certo o dever de indenizar. No 

que tange ao instituto da responsabilidade civil, o diploma legal de regência 

estabelece 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.”. Conforme deflui da norma 

positivada, todo dano causado a terceiros deve ser reparado, e tal mister 

somente será afastado se demonstrado nos autos causas excludentes da 

responsabilidade, tais como força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva 

da vítima, o que, evidentemente, não é o caso dos autos, sobretudo em 

razão dos efeitos da revelia que aqui incidem, além da pena de confissão. 

No referente ao quantum indenizatório, em observância aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade e, tendo em vista também o escopo 

pedagógico, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se 

justo às peculiaridades do caso em questão. Além disso, consoante o 

disposto no art.1.311, do já mencionado codex, também merece ser 

acolhido o pedido da autora da demanda visando a adoção de medidas de 

segurança com relação aos percalços provocados pela obra. 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, e em consonância com o art. 6º. da Lei 

9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDENCIA PARCIAL do pedido inicial, para: A) condenar a empresa 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 
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desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso. B) determinar à empresa reclamada que adote obras 

acautelatórias, tendentes a garantir a segurança da autora da demanda e 

demais residentes no imóvel, bem como seu livre acesso e saída da 

residência respectiva. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os 

seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002124-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SEBASTIAO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (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: 

1002124-52.2020.8.11.0002. REQUERENTE: PEDRO SEBASTIAO DE 

SOUZA REQUERIDO: GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Em análise aos autos, 

depreende-se que a parte Requerente apresentou petição requerendo a 

desistência do processo. Entretanto, a parte reclamada já havia sido 

citada, bem como, apresentado sua contestação, inclusive juntando 

diversos documentos que comprovam a relação contratual entre as 

partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. Diante do exposto, 

indefiro o pedido de desistência, em razão do não comparecimento da 

parte autora, em observância ao enunciado 90 do FONAJE. Pois bem. 

Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como meio 

teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação processual, 

esperança de um processo viável, célere e econômico. Assim, o 

acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a qualquer 

hora, estando disponível para consultar os andamentos/movimentos, 

visualizar petições anexadas por quaisquer patronos ou servidores 

judiciais que movimentam/peticionam os processos judiciais eletrônicos 

com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o elevado número de 

processos, certamente com o intuito de evitar um possível julgamento de 

improcedência com a condenação de litigância de má-fé, cuja parte autora 

apresenta pedido de desistência, após a juntada da Contestação. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Novo Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela desistência, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do NCPC. Propôs a parte requerente ação 

no qual objetiva a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação a uma dívida não tem 

conhecimento ou que nunca contraiu perante a parte requerida, 

desconhecendo por completo o fato. A parte requerida contesta a 

presente ação, trazendo contrato assinado, cuja assinatura se assemelha 

àquela apresentada nos documentos que instruíram a inicial, bem como 

outros elementos de prova que demonstram a existencia de vínculo 

jurídico entre as partes e a existencia do débito da parte autora com a 

parte requerida, não havendo que se falar em danos morais, sendo caso 

de improcedência dos pedidos iniciais. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Ressalta-se que a 

parte autora poderia ter apresentado impugnação à contestação, 

entretanto, nada manifestou quanto aos documentos juntados pela parte 

requerida, ao invés, deixou de comparecer à audiência de conciliação. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos 

cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, documentos esses devidamente assinados pela parte 

requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do CPC/2015. 
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Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE da pretensão deduzida na inicial. 

Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/15; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, pagamento de honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do 

CPC/2015). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019482-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO FERREIRA DA SILVA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO OAB - MT24364-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-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: 

1019482-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALVARO FERREIRA DA 

SILVA SOBRINHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

indefiro o requerimento de designação de audiência de instrução e passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado), além de outros elementos, tais como histórico 

de consumo, protocolos de atendimento, etc. Instado a se pronunciar em 

sua impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em razão da parte 

reclamada ter apresentado, além do contrato, os documentos pessoais 

utilizados para abertura da conta corrente. Assim, uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito, devidamente comprovado 

pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação 

contratual avençada, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência de todos os pedidos formulados pela parte da 

Reclamante. De outro giro, indefiro o pedido de condenação em litigância 

de má-fé por não vislumbrar, no caso em tela, atitude que exorbite do 

direito de demandar em juízo. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego 

Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001377-05.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001377-05.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALO PINTO DE ARRUDA 

REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Reclamação Cível em que o Autor informa 

que possuía contrato de prestação de serviços com a empresa 

Reclamada, já devidamente quitado. Entretanto, ao tentar realizar uma 

compra no comércio local, foi surpreendido com uma restrição em seu 

nome, lançada, indevidamente, pela Ré. Por tais razões, requer 

liminarmente a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como a condenação da empresa reclamada em indenização por 

danos morais. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 
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tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, e que tal negativação teria ocorrido em razão de não ter sido 

realizado o retorno para procedimento de “consumo final”. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, , e, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da Demandante, entendo como justa e adequada 

a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência 

dos débitos mencionados na inicial no valor de R$ 465,80 (quatrocentos e 

sessenta e cinco centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 21 

de setembro de 2017; 2) determinar o cancelamento da inscrição do nome 

da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar 

a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (setembro de 2017). Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no 

CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste 

feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003009-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003009-66.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA MENDES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Reclamação Cível em que o Autor informa 

que possuía contrato de aquisição de uma motocicleta com a empresa 

Reclamada, já devidamente quitado. Entretanto, ao tentar realizar uma 

compra no comércio local, foi surpreendido com uma restrição em seu 

nome, lançada, indevidamente, pela Ré. Por tais razões, requer 

liminarmente a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como a condenação da empresa reclamada em indenização por 

danos morais. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno, embora citada, não 

compareceu à audiência de conciliação, tampouco apresentou resposta 

aos termos da petição inicial, de modo que os efeitos da revelia devem 

incidir sobre o caso em tela, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 
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ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da 

presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, , e, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da Demandante, entendo como justa e adequada 

a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 

(oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) declarar a inexistência 

dos débitos mencionados na inicial no valor de R$ 1.190,25 (mil, cento e 

noventa reais e vinte e cinco centavos), inscrito no cadastro de 

inadimplentes em 07 de janeiro de 2020; 2) determinar o cancelamento da 

inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (janeiro de 2020). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020375-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLENE FERNANDA PILAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020375-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISLENE FERNANDA 

PILAR REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

indefiro o requerimento de designação de audiência de instrução e passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato assinado), além de outros elementos, tais como histórico 

de consumo, protocolos de atendimento, etc. E que se diga que a 

assinatura constante de referido instrumento coincide integralmente com 

os demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 
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contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020522-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELY KAROLINE BARBOSA DA SILVA LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020522-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIELY KAROLINE 

BARBOSA DA SILVA LEONARDO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, somado ao fato de a 

empresa demandada não ter comprovado a devida notificação da autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da Demandante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, no valor de R$ 

420,93 (quatrocentos e vinte reais e noventa e três centavos, inscrito no 

cadastro de inadimplentes em 13 de outubro de 2018; 2) determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (outubro de 2018). Oficie-se 

aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da 

restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com 

relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 
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requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020488-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DA COSTA WOLKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020488-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARILENE DA COSTA 

WOLKER REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato assinado), além de outros elementos, tais como histórico 

de consumo, protocolos de atendimento, etc. E que se diga que a 

assinatura constante de referido instrumento coincide integralmente com 

os demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020521-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELY KAROLINE BARBOSA DA SILVA LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020521-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSIELY KAROLINE 

BARBOSA DA SILVA LEONARDO REQUERIDO: BANCO BRADESCARD 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 
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pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato assinado), além de outros elementos, tais como histórico 

de consumo, protocolos de atendimento, etc. E que se diga que a 

assinatura constante de referido instrumento coincide integralmente com 

os demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020729-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY BARBOSA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020729-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MICHELY BARBOSA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

rejeito o pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, somado ao fato de a 

empresa demandada não ter comprovado a devida notificação da autora 
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da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da Demandante, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, no valor de R$ 

443,39 (quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 13 de setembro de 2019; 2) 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(setembro de 2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011979-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WELLINGTON BETTINI DE 

ARAUJO REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos considerar os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Trata-se de reclamação cível com pedido de indenização por danos morais 

promovida por WELLINGTON BETTINI DE ARAUJO em desfavor de CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Alega a reclamante 

que em dezembro de 2018 firmou com a empresa requerida um contrato 

de prestação de serviços turísticos, com destino à cidade de Maceió/AL, a 

fim de gozar férias com sua família em agosto de 2019. Afirma o 

requerente que, no dia 13 de agosto de 2019, a empresa demandada 

entrou em contato alegando não mais ser possível o embarque na data 

contratada (15/08/2019), pois, o voo em questão estaria lotado, o que, em 

tese, caracteriza a condenável prática de overbooking. Ato contínuo, a 

agência de viagens ofereceu o horário das 19h do mesmo dia como opção 

de embarque e chegada ao destino no dia seguinte, 16 de agosto do 

mesmo ano, fazendo com que o autor da demanda perdesse um dia de 

suas férias, além do valor de uma diária de hospedagem. Alega que tal 

fato lhe causou inúmeros transtornos, principalmente porque a empresa ré 

não disponibilizou local para que pudesse se acomodar, nem qualquer 

apoio, tendo que passar a noite dormindo com seu filho de 5 anos nos 

bancos dos aeroportos de conexões, fato pelo qual interpôs a presente 

ação requerendo indenização por danos morais. Oportunizada audiência 

de conciliação, o acordo se fez infrutífero, conforme termo de audiência. 

A parte reclamada, devidamente citada, apresentou defesa no prazo legal. 

Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. De início, cabe 

consignar que é pacífico o entendimento quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor nas relações entre passageiro e empresas de 

transporte aéreo, por se tratar de típica relação de consumo. Sobre o 

assunto, confira-se excerto da seguinte ementa: (...) 2. A jurisprudência 

deste Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de prevalência 

das normas do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das 

disposições insertas em Convenções Internacionais, como a Convenção 

de Montreal, aos casos de falha na prestação de serviços de transporte 

aéreo internacional, por verificar a existência da relação de consumo 

entre a empresa aérea e o passageiro, haja vista que a própria 

Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do consumidor à esfera 

constitucional de nosso ordenamento. 3. Restando configurados a 

existência do dano e a responsabilidade civil, para exclui-los, seria 

necessário a revisão dos elementos probatórios colhidos nas instâncias 

inferiores, o que não é permitido em sede de Recurso Especial ante a 

Súmula nº 07/STJ. 4. Quantum indenizatório arbitrado em quinze mil reais, 

verba considerada razoável diante das características próprias do caso. 

5. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

13010/ES (2011/0119356-6), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 

09.08.2011, unânime, DJe 13.09.2011). Desse modo, tenho que a situação 

vivenciada pela parte autora, do cancelamento do voo, demora, 

desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida, e a frustração da 

programação de sua viagem, inclusive por estar viajando com sua família, 

sendo obrigada a embarcar em voo com data posterior ao pactuado, em 

razão da prática de overbooking, restou devidamente comprovada nos 

autos. A oferta de acomodações e refeições, não foram comprovadas 

pela parte reclamada, e mesmo que tivessem sido fornecidas, não afastam 

a frustração da programação da viagem, a aflição e os transtornos 

configuradores do dano moral. A Agência Nacional de Aviação Civil – 

ANAC prevê nas situações como a que o autor enfrentou o seguinte: 

Atraso e Cancelamento de Voo e Preterição de Embarque Nos casos de 

atraso e cancelamento de voo e preterição de embarque (embarque não 

realizado por motivo de segurança operacional, troca de aeronave, 

overbooking, etc), o passageiro que comparecer para embarque tem 

direito a assistência material, que envolve comunicação, alimentação e 

acomodação. Essas medidas têm como objetivo minimizar o desconforto 

dos passageiros enquanto aguardam seu voo, atendendo às suas 

necessidades imediatas. A assistência é oferecida gradualmente, pela 

empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contado a partir do 

momento em que houve o atraso, cancelamento ou preterição de 

embarque, conforme demonstrado a seguir: A partir de 1 hora: 

comunicação (internet, telefonemas, etc). A partir de 2 horas: alimentação 

(voucher, lanche, bebidas, etc). A partir de 4 horas: acomodação ou 

hospedagem (se for o caso) e transporte do aeroporto ao local de 

acomodação. Se você estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá 

oferecer apenas o transporte para sua residência e desta para o 

aeroporto. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 197 de 298



(Fonte:http://www2.anac.gov.br/dicasanac/pdf/novo/anac_panfleto_atras

o-cancel.pdf) Trata-se, na realidade, de hipótese de dano moral in re ipsa, 

que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. Caracterizado o dano moral, 

resta a sua quantificação. Os danos morais devem ser fixados segundo 

os critérios da moderação e prudência, observando os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A reparação deve proporcionar 

satisfação ao ofendido, de modo que não se configure um enriquecimento 

sem causa, e impor ao causador do dano um impacto suficiente para 

desestimulá-lo a cometer infrações similares. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - 

PRETERIÇÃO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO (CANCELAMENTO DE VOO 

POR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA 

AERONAVE) - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A preterição de embarque 

de passageiro, decorrente de da necessidade de manutenção não 

programada da aeronave, fere disposições contratuais e regras 

regulamentares (Resolução 141/2010 da ANAC), já que não se trata de 

hipótese de força maior, gerando obrigações tanto de cunho contratual 

(reacomodação, reembolso ou realização do serviço por outra empresa) 

como extracontratual (dano moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no 

Ag 977.762/SP e TJMT 1ª TR 3.290/2010). (Procedimento do Juizado 

Especial Cível, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. 

Hildebrando da Costa Marques. DJe 26.11.2014). (destaquei) RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE EMBARQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de embarque e a 

reacomodação do passageiro em outro voo, ocasionando atraso na 

chegada ao destino de aproximadamente 12 horas, configura falha na 

prestação do serviço, que enseja a responsabilização objetiva pelos 

danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Para a fixação de indenização por danos morais, deve o 

magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão 

do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida 

para a ocorrência do evento. Recurso parcialmente provido. (ESTADO DE 

MATO GROSSO- PODER JUDICIÁRIO- TURMA RECURSAL ÚNICA Turma 

Recursal Única Recurso Cível Nº 0040655-43.2014.811.0001 Primeiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Camila Pacheco e Souza 

da Silva Recorrido: Avianca) (grifei) No caso em análise, não há prova da 

existência de culpa grave por parte da ré. Sabe-se que a ré é empresa de 

grande porte. A repercussão dos fatos na esfera íntima da parte autora 

pode ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelos danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais), em 

decorrência do extenso lapso temporal para realocar o requerente em 

outro voo, e ainda, deixar de fornecer acomodação e refeição. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para 

CONDENAR a empresa Requerida a pagar ao reclamante o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) A TÍTULO DE DANOS MORAIS acrescido de juros 

de mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC, a partir desta data. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012877-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANE CAROLINE 

PEREIRA DE BARROS REQUERIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO 

S. A., NOLANDIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Alega a parte reclamante ter 

contratado, junto à primeira empresa requerida, serviço de hospedagem 

para ele, sua esposa e seus filhos, um de 4 anos e outra de 7 meses de 

idade, tudo ao valor de R$ R$ 5.788,50 (cinco mil setecentos e oitenta e 

oito reais e cinquenta centavos). Alega, entretanto, que ao chegar ao hotel 

em questão (segunda reclamada), foi informado pelo recepcionista de que 

a reserva efetuada dizia respeito há dois adultos e dois bebês, e não a 

uma criança de 4 anos de idade e um bebê. Constrangido, além do valor já 

pago, o requerente se viu obrigado a desembolsar a quantia de R$ 

R$1.719,00 (mil setecentos e dezenove) como forma de ver seu filho de 4 

anos hospedado, pois não logrou obter contato com a primeira requerida, 

tampouco foi ressarcido posteriormente. As empresas requeridas, por seu 

turno, contestaram tempestivamente, a primeira requerendo o 

sobrestamento do feito e culpa exclusiva do consumidor, e a segunda 

alegando, em síntese, culpa exclusiva do consumidor por erro no 

preenchimento do cadastro de reserva. Intimada a oferecer impugnação, a 

parte autora assim o fez, reiterando todos os termos da inicial. DO PEDIDO 

DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO. Analisando a jurisprudência 

do STJ, verifica-se estar em discussão naquela corte se decisões judiciais 

que determinam a devolução em dobro de valores pagos ou debitados 

indevidamente, devem antes perquirir a existência de dolo ou culpa. 

Entretanto, não consta daquele colendo tribunal qualquer decisão 

determinando o sobrestamento de feitos semelhantes até que se aguarde 

o julgamento do leading case, de modo que a norma veiculada pelo art.42 

do CDC demanda pronta aplicação. Nesses termos, indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 
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autorizadores do regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. DA PRELIMINAR D EILEGITIMIDADE PASSIVA Entendo 

não merecer acolhida a arguição de ilegitimidade passiva pois, nos termos 

do CDC, em se tratando de uma relação de consumo, todos aqueles que 

compõem a cadeia de fornecedores, respondem de forma solidária (art.7º) 

por danos eventualmente suportados pelo consumidor. Nessa linha de 

ideias, em se tratando de uma relação onde ambas compuseram a relação 

de consumo, inclusive, auferindo lucro, entendo que todas devem figurar 

no polo passivo da presente demanda. DO MÉRITO. Diante dos 

argumentos apresentados, bem como das provas que instruem os 

presentes autos, entendo que assiste razão à parte autora. Com efeito, 

em análise ao voucher apresentado como prova pela primeira reclamada, 

infere-se com clareza não ter havido por parte da autora da demanda 

qualquer erro no preenchimento de seu cadastro de reserva, constando 

ali a contratação da hospedagem para dois adultos e duas crianças. A 

propósito, nos termos dos argumentos apresentados pela segunda 

demandante, poderia se concluir que a demandante até mesmo contratou 

hospedagem pagando a maior, pois tal reserva se operou em benefício de 

duas crianças, e não de uma criança e um bebê. Ajustados a essa linha 

de ideias, cai por terra o argumento de que tal equívoco se deu por culpa 

exclusiva do consumidor. A par do que fora aqui exposto, fica clara a 

falha na prestação do serviço. No que concerne à reparação do dano, em 

se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a 

instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

mormente por ter se visto diante da obrigação de desembolsar elevada 

soma de dinheiro para ver seu filho de 4 anos hospedado, comprometendo 

assim, o orçamento antevisto para referida viagem. Exaspera ainda mais a 

culpa das empresas requeridas o fato de não ter havido ressarcimento 

voluntário do valor pago a mais por ocasião do referido check-in no hotel. 

Nesse sentido: Recurso Inominado nº 1000427-21.2019.8.11.0005. 

Origem: Juizado Especial Cível de Diamantino. Recorrente: Booking.com 

Brasil Serviços de Reserva de Hotéis Ltda. Recorridos: Moacir Gonçalves 

Neto e Bruna de Paiva Canesin. Data do Julgamento: 11/02/2020. E M E N T 

A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - VIAGEM 

INTERNACIONAL - RESERVA DE HOTEL CONFIRMADA PELA REQUERIDA 

E NÃO EFETUADA JUNTO AO ESTABELECIMENTO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE 

INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 

arguida pela empresa recorrente, uma vez que, em se tratando de relação 

de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo 

único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes 

da cadeia de fornecedores. 2. Restando demonstrado nos autos falha na 

prestação do serviço pela empresa recorrente, enseja o dever de 

indenizar a título de danos morais . 3. Ressalte-se ser desnecessária a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só 

verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com 

relação ao valor indenizatório a título de danos morais , tenho que a 

quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada 

ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da 

proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as partes 

recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento 

ilícito. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1000427-21.2019.8.11.0005, 

TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, 

Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020). No que tange ao 

dever de indenizar, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

se revela justa e adequada ao caso em tela. Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 

1) Condeno as empresas reclamadas solidariamente a restituírem o valor 

pago indevidamente, que totaliza R$ 3.438,00(três mil quatrocentos trinta e 

oito reais), a título de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido pelo 

INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados da citação; 2) Condenar as empresas reclamadas 

ao pagamento solidário da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (março de 2019). Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017261-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ESPINOSA PARABA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017261-11.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MARIA LUIZA ESPINOSA 

PARABA REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia. Trata-se 

de ação consumerista proposta pela demandante onde esta admite 

possuir débitos em aberto perante a empresa demandada, porém, pugna 
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para que referido débito seja parcelado consoante o número de parcelas 

que entende cabível e de acordo com o valor que considera viável, além 

do valor de entrada. No mesmo diapasão, a requerente alega ter tido seus 

serviços de fornecimento de energia elétrica suspenso em razão do 

referido inadimplemento o que, a propósito, foi restabelecido em virtude da 

antecipação dos efeitos da tutela deferido pelo magistrado em sede 

liminar. A empresa reclamada, por seu turno, contesta tempestivamente 

alegando não ser obrigada a se submeter a tais parcelamentos por afronta 

ao direito posto, requerendo, em síntese, a total improcedência dos 

pedidos. Diante dos argumentos apresentados, e tendo em vista as 

provas que instruem os presentes autos, entendo que a improcedência 

dos pedidos é medida que se impõe. Com efeito, não tendo as partes 

chegado a uma composição amigável na seara administrativa ou mesmo 

judicial, não há como se impor ao credor o dever de aceitar determinada 

forma de pagamento, se assim não se ajustou. É o que prevê o art. 313 do 

CC, ao prever que “O credor não é obrigado a receber prestação diversa 

da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”. Adotando a mesma linha de 

ideias, o art. 314 do mesmo diploma legal estabelece que “Ainda que a 

obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser 

obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se 

ajustou.”. Nesse sentido, vejamos o entendimento da colenda Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso: E M E N T A RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO 

- COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO 

– PLEITO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA 

DA REQUERIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL - 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos 

fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, 

porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 2. É 

facultado ao credor aceitar ou não o parcelamento da dívida, sob pena de 

violação ao art. 314, do CC. 3. Havendo dívida em aberto, correta a 

decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para 

condenar o recorrente a adimplir a dívida. 4. Sentença mantida por seus 

próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

(N.U 1013646-42.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/07/2019, Publicado no 

DJE 03/07/2019) Nesses termos, a teor do disposto no art.373, inciso I, do 

CPC, entendo que a parte autora não logrou demonstrar o direito em que 

se ampara a sua pretensão, de modo que a liminar deferida pelo douto 

magistrado deve ser revogada, e os pedidos formulados pela parte 

demandante devem ser julgados improcedentes. Cabe consignar, ainda, 

que, diante da incontroversa existência dos débitos aqui cogitados, bem 

como da regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica 

para a unidade consumidora da reclamante, entendo que o pedido de 

indenização por danos morais também merece ser indeferido. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante. Por fim, opino pela 

revogação da antecipação de tutela deferida em sede liminar pelo 

Meritíssimo Magistrado. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto 

a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego 

Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018374-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR DIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018374-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SAMIR DIAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Trata-se de ação consumerista 

pleiteando indenização por danos morais, sob o argumento de que o autor 

da demanda teve o serviço de fornecimento de energia elétrica suspenso 

em sua residência sem qualquer justificativa, por cerca de dezessete 

horas e trinta minutos. A empresa reclamada, por seu turno, apresentou 

sua contestação no prazo legal alegando, em síntese, a inexistência de 

provas, bem como a inexistência de ilícito indenizável, pleiteando ao final a 

total improcedência dos pedidos formulados em sede inicial. Em sua 

impugnação a parte autora reiterou todos os pedidos formulados em sua 

petição inicial. 2. DO MÉRITO. De plano, entendo que os pedidos 

formulados em sede inicial não podem prosperar. Com efeito, compulsando 

os autos não é possível encontrar qualquer prova da ocorrência da 

suspensão do fornecimento de energia elétrica cogitado na petição inicial, 

bem como prova apta a demonstrar a tentativa de solucionar o problema 

pela via administrativa, tais como protocolo de atendimento, etc. Nesses 

termos, não havendo prova da existência prova de falha na prestação do 

serviço, entendo não estarem presentes os elementos constitutivos do 

direito postulado em juízo. Recurso Inominado: 1000348-45.2019.8.11.0004 

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças Recorrente(s): 

ENERGISA MATO GROSSO S/A Recorrido(s): LEONIDAS RODRIGUES 

RIBEIRO Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do 

Julgamento: 17/02/2020 E M E N T A RECURSO INOMINADO – ENERGIA 

ELÉTRICA –ALEGAÇÃO DE QUEDA DE ENERGIA 72 HORAS – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – 

RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. Em que pese os 

fatos alegados pelo Reclamante, este não comprova aos autos a queda de 

energia e demora de 72 horas no restabelecimento, não havendo qualquer 

juntada de protocolo. Portanto, não há que se falar em reparação por dano 

moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe. Recurso 

conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (N.U 

1000348-45.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2020, 

Publicado no DJE 19/02/2020) Com base no disposto em lei e, na esteira do 

entendimento firmado em sede jurisprudencial, a improcedência é medida 

que se impõe diante dos pedidos formulados em sede inicial. 3 – 

DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no 

mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante na 

petição inicial. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011218-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LUCIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 200 de 298



BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011218-58.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIO LUCIO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato assinado), além de outros elementos, tais como histórico 

de consumo, protocolos de atendimento, etc. E que se diga que a 

assinatura constante de referido instrumento coincide integralmente com 

os demais documentos que instruem os autos (procuração e termo de 

audiência). Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se 

manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente 

entre os documentos juntados na contestação e as alegações da parte 

reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012669-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA VASCONCELOS FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS OAB - MT25973-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE SILVA SOARES OAB - MG138038 (ADVOGADO(A))

YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO OAB - MG115670 

(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: 

1012669-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BRUNA VASCONCELOS 

FELIX REQUERIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro o requerimento de designação de 

audiência de instrução e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Incompetência: Rejeito a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela parte 

Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Narra a parte requerente ter efetuado a compra de uma passagem de 

ônibus interestadual, a fim de realizar uma viagem da cidade de Várzea 

Grande até o município de Ji-Paraná, no estado de Rondônia, com 

embarque previsto para as 03h. Porém, afirma ter esperado pelo referido 

embarque até as 04h30 quando então, muito cansada e com medo, por ser 

a rodoviária de Várzea Grande um local perigoso, foi embora. Afirma que 

na tarde desse mesmo dia, solicitou ao seu namorado que se dirigisse até 

a rodoviária para adquirir uma nova passagem para o referido destino, 

quando então se viu obrigado a pagar uma taxa no valor de R$ 33,54 

(trinta e três reais, e cinquenta e quatro centavos) para aquisição do novo 

bilhete. Em razão disso, propôs a presente demanda pleiteando 

indenização por danos morais, bem como a devolução em dobro do valor 

pago para a aquisição do novo bilhete. Em sua contestação, a empresa 

demandada alegou inexistência de responsabilidade civil, bem como 

requereu a total improcedência dos pedidos formulados em sede inicial. 

Passo a analisar o mérito. Diante dos fatos narrados na inicial, bem como 

das provas que instruem os autos, entendo que a improcedência dos 

pedidos é medida que se impõe. Com efeito, dispõe a Lei 11.975/2009, em 

seu artigo 4º, que “A empresa transportadora deverá organizar o sistema 

operacional de forma que, em caso de defeito, falha ou outro motivo de 

sua responsabilidade que interrompa ou atrase a viagem durante o seu 

curso, assegure continuidade à viagem num período máximo de 3 (três) 

horas após a interrupção.“. A parte requerente comprovou nos autos que 

a passagem adquirida previa o embarque as 03h. Entretanto, em suas 

próprias palavras, a parte autora retornou para sua casa as 04h30, de 

onde se infere não ter sido extrapolado o tempo limite de três horas 

previsto em lei. Nesses termos, não tendo sido superado o tempo de 

tolerância disposto pela norma, não há que se falar em indenização por 
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danos morais. A propósito, esse é o entendimento do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO 

EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº. 11.975/2009 - 

DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO 

NÃO PROVIDO. O art. 4º da Lei nº. 11.975/2009 prevê a possibilidade de 

atraso e interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se 

esse limite foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos 

consumidores o ponto inicial do ônibus , não cabe alegar falta de 

informação ou falha na prestação do serviço a configurar ato ilícito 

indenizável. É indevida a reparação por dano moral quando não 

identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da 

parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente 

definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 

85, §11, do CPC). (N.U 0001475-46.2018.8.11.0044, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, 

Publicado no DJE 14/02/2020). Nesses termos, é forçoso reconhecer que 

o ato praticado não configura qualquer ilegalidade, não tendo a parte 

autora logrado demonstrar qualquer ofensa a sua honra. Assim, no que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, por documento lícito 

e válido, sob pena de improcedência da reclamação, assim: Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu 

de referido ônus, porquanto só o fato de fazer alegações não garante, por 

si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja 

carreado aos autos a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 

Ainda, colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO 

VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os 

fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT. Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78). Deve-se ainda apontar 

que a consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I 

do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido. DISPOSITIVO 

Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem, julgar 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007966-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R DIAS CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITHA LAILA RIBEIRO OAB - MT14887-O (ADVOGADO(A))

LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA OAB - MT21195-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEIA HELENA MOYA 01056938129 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007966-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: R DIAS CONFECCOES - ME 

REQUERIDO: EDNEIA HELENA MOYA 01056938129 Visto. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

de enriquecimento ilícito proposta no prazo de 2 anos após o decurso do 

prazo prescricional do cheque, tendo por base o locupletamento sem 

causa (art. 61 da Lei nº 7.357/85), e, por essa razão, é dispensável a 

revelação da causa debendi. Trata-se de ação de conhecimento, mas com 

fundamento cambial. Conforme é cediço, a posse de cheque não pago 

pelo emitente, exaurido o prazo de cobrança executiva das dívidas por ele 

representada, é suficiente à propositura da ação de locupletamento ilícito, 

presumindo-se em favor do reclamante a causa lícita da dívida, o prejuízo 

sofrido pelo não pagamento e o enriquecimento do emitente. Por essa 

razão, o ônus da prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos 

do direito do reclamante passa para o emitente do cheque, que, no caso 

em tela, não conseguiu comprovar, pois, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão posta na inicial. Quanto à incidência de juros e 

correção monetária em recente decisão o STJ definiu que a correção 

monetária para a cobrança de cheques incide desde a data de emissão do 

documento. Já os juros de mora devem ser contados a partir da primeira 

apresentação do cheque à instituição financeira. (STJ-0640628) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 

MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A 

PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DA CÁRTULA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Esta Corte Superior, quando do julgamento do REsp 

1.556.834/SP, por meio da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, 

concluiu que: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de 

cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão 

estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação". 2. Agravo em Recurso especial conhecido. Recurso 

especial provido. (Agravo em Recurso Especial nº 478.430/MS 

(2014/0036959-7), STJ, Rel. Nancy Andrighi. DJe 05.09.2016). Posto isso, 

o julgamento mais justo e equânime é o deferimento do pedido inicial, para 

condenar o reclamado ao pagamento do valor total de R$ 4.014,83 (quatro 

mil e quatorze reais e oitenta e três centavos), que correspondem ao 

débito atualizado. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

contido na inicial, condenando a parte reclamada a pagar ao reclamante o 

valor corresponde à soma de R$ 4.014,83 (quatro mil e quatorze reais e 

oitenta e três centavos), com correção monetária pelo INPC a partir da 

emissão das cártulas e juros de 1% ao mês a contar a partir da data a ser 

primeiramente apresentada. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013488-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANLOG TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

APARECIDO SANTELLI JUNIOR (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 202 de 298



Advogado(s) Polo Ativo:

DAVI SOARES DE MIRANDA OAB - MT15123-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEARA ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013488-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: APARECIDO SANTELLI 

JUNIOR, SANLOG TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - ME REQUERIDO: 

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, SEARA ALIMENTOS LTDA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Antes de prosseguir com a 

analise dos autos, observo que parte Autora requereu a desistência da 

ação em face da Reclamada SEARA ALIMENTOS LTDA, conforme ID n. 

26664954. Desse modo, homologo o pedido de desistência da ação em 

face da mesma, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Ainda, consigno que a Reclamada RDM TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA - ME apesar de ter sido devidamente citada/intimada no 

dia 10/10/2019 (ID n. 25548124), não compareceu à audiência de 

conciliação realizada no dia 04/11/2019 e nem apresentou contestação, 

motivo pelo qual opino pela decretação da revelia, consoante o art. 20 da 

Lei 9.099/95. Ressalte-se que a contumácia da Reclamada importa em 

confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz 

necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa 

possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Cuida-se de ação 

de cobrança, tendo em vista o tempo em que o caminhão do autor teria 

ficado parado para descarregamento do produto transportado no pátio da 

empresa SEARA ALIMENTOS LTDA. Desse modo, pretende a condenação 

das Reclamadas ao pagamento das estadias amparadas por lei, que 

resultou em 245 horas parada, no valor total de R$ 15.415,40 (quinze mil 

quatrocentos e quinze reais e quarenta centavos). A Reclamada RDM 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME apesar de citada não 

compareceu a audiência de conciliação e nem apresentou defesa nos 

autos. Antes de adentrar ao mérito destaco que, muito embora os Autores 

tenham desistido da ação em face da Ré destinatária da mercadoria 

transportada, entendo pela responsabilidade solidária entre o contratante 

e o subcontratante, em razão da lei estabelecer a responsabilidade 

solidaria pelo pagamento das despesas decorrentes do transporte 

rodoviário (Art. 5o-A., § 2º da Lei 11.442/2007). Pois bem, houve 

contratação de serviço de transportes, sendo que o Autor alega que 

realizou o carregamento da mercadoria no dia 31/07/2019 e que a 

estimativa de chegada ao destino seria 02/08/2019, porém o veiculo 

apenas foi descarregado no dia 12/08/2019 às 10h01min, cujo atraso no 

descarregamento do produto, por 245 horas, teria acarretado danos 

indenizáveis. Compulsando os documentos trazidos nos autos, observo 

que a Nota Fiscal foi emitida no dia 31/07/2019 (id n. 24317026 e 

24317029), sendo realizado o agendamento para descarga no dia 

08/08/2019 (id n. 24317019) e que o descarregamento ocorreu apenas no 

dia 12/08/2019 (id n. 24317038). Todavia, muito embora o Autor alegue 

que realizou o carregamento da mercadoria no dia 31/07/2019 e que a 

data estimada para descarregamento da mercadoria seria dia 02/08/2019, 

nenhuma prova fez nesse sentido. Isso porque, restou demonstrado nos 

autos o agendamento para descarregamento da mercadoria para o dia 

08/08/2019, sendo que o Autor não comprovou quando teria realizado o 

carregamento da mercadoria, pois não consta nos autos qualquer 

documento nesse sentido, ou seja, de pesagem do caminhão quando do 

carregamento. Por outro lado, resta comprovado que o Autor chegou ao 

destino no dia 07/08/2019 às 11h05min, estando o descarregamento 

agendado para o dia 08/08/2019 às 10horas, todavia apenas foi realizado 

no dia 12/08/2019 às 10horas, gerando desse modo um atraso de 96horas 

do horário agendado. De outro passo, não veio aos autos justificativa 

plausível sobre a demora. Com efeito, ausente prova de fato impeditivo ou 

modificativo do direito invocado pelo autor, quanto as horas devidamente 

comprovadas, razão pela qual a demora há de ser reconhecida, imputando 

a Reclamada a obrigação de sua indenização. Estando o demandante todo 

o período a disposição da empresa, deve ser indenizado considerando a 

completa extensão de tempo em que esteve privado de exercer suas 

atividades. De acordo com o § 5o do Art. 11 da Lei 11.442/07, após o 

prazo de 5 (cinco) horas para descarga do veiculo, será devido a 

importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por 

tonelada/hora ou fração, sendo que a importância deverá ser devidamente 

atualizada. Desse modo, sendo a importância atualizada para R$ 1,69 (um 

real e sessenta e nove centavos) e a carga transportada pelos Autores 

ser de 38 toneladas, bem como que o tempo de espera após o prazo de 

tolerância ser de 91 (noventa e um) horas, entendo ser devido o 

pagamento da quantia de R$ 5.844,02 (cinco mil, oitocentos e quarenta e 

quatro reais e dois centavos) pela Reclamada em favor dos Reclamantes. 

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da ação em face da 

Reclamada SEARA ALIMENTOS LTDA, nos termos do artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em consequência, opino 

pela EXTINÇÃO do processo sem resolução de mérito em face da mesma, 

com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c artigo 

51, da Lei nº 9.099/95, e Enunciado 90, do FONAJE. Ainda, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial em 

desfavor da Reclamada RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, 

nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar a Ré a pagar aos 

Autores a estadia no valor de R$ 5.844,02 (cinco mil, oitocentos e 

quarenta e quatro reais e dois centavos). Valor esse que deverá ser 

atualizado com juros de 1% desde o evento danoso (08/08/2019) e 

corrigido monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012868-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON DAMIAO DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

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

JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012868-43.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDEMILSON DAMIAO DA 

SILVA PEREIRA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A., JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, 

devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, 

dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, 

estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo 

qual, passo ao julgamento. Trata-se de ação consumerista promovida por 

EDEMILSON DAMIAO DA SILVA PEREIRA em face de CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., JABIRU'S VIAGENS E 

TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP. Alega a 

parte reclamante ter efetuado a compra de um pacote de viagens a ser 

realizada com a sua família, com destino à cidade de Maceió/AL, junto à 

requerida CVC, com passagens aéreas compradas por esta requerida 

junto à companhia aérea Avianca. Entretanto, ao se aproximar da data de 

viagem, uma representante da empresa Reclamada entrou em contato com 

a requerente informando que, em razão do processo de falência da 

referida empresa aérea, a viagem para o destino escolhido não seria 

possível, razão pela qual foi ofertado uma viagem para o Estado da Bahia 

ou, em caso de não aceitação, a rescisão do contrato. O requerente não 

aceitou os termos da proposta e ingressou em juízo requerendo, 

liminarmente, a disponibilização de novo voo a fim de que realizasse a 

viagem rumo ao destino contratado inicialmente. Em sede liminar, o douto 

Magistrado deferiu a antecipação dos efeitos da tutela determinando a 

realocação do demandante e sua família em outro voo, o que, entretanto, 

não foi obedecido pela empresa em questão, que requereu, em sede 

contestatória, a conversão da referida obrigação de fazer em perdas e 

danos, o que foi anuído pelo requerente em sua impugnação. Passo a 

analisar o mérito. Nos termos dos argumentos apresentados e das provas 

que instruem os autos, entendo que assiste razão ao demandante. Com 

efeito, uma agência de turismo que adquire passagens junto a uma 

companhia aérea que não ostenta condições de bem atender seus 

passageiros (ou mesmo de realizar as viagens contratadas), tampouco se 

propõe a realocar seus clientes em outro voo rumo ao destino contratado, 

além de revelar quebra contratual, também externa uma flagrante falha na 

prestação do serviço, nos moldes da legislação consumerista. No que 

concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável 

relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos 

do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, 

ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. 

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a conduta da empresa requerida frustrou uma 

viagem a ser realizada em família, e que foi planejada com antecedência. 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais se revela razoável e adequada ao caso concreto. De outro giro, 

agrava a conduta da empresa requerida o fato de tê-la se furtaado ao 

cumprimento da ordem judicial expedida em sede liminar sem apresentar 

para tanto justificativa plausível, de modo que, estando comprometido o 

resultado útil do processo, a conversão em perdas e danos é medida que 

se impõe, no termos do artigo 84, § 1º, do CDC, bem como em 

consonância com o requerido em impugnação. Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 

1) Condenar as reclamadas ao pagamento solidário da quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (setembro de 2019). 2) Condenar 

as empresas reclamadas solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 

6.996,48 (seis mil novecentos e noventa seis reais e quarenta e oito 

centavos), a título de perdas e danos, cujo valor deverá ser corrigido pelo 

INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados da citação. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009318-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIL PRADO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

MAYARA MORAES GARCIA CAVARSAN PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR. COM LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI OAB - SP214918-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: 

1009318-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JURANDIL PRADO DA SILVA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 204 de 298



JUNIOR, MAYARA MORAES GARCIA CAVARSAN PRADO REQUERIDO: 

DECOLAR. COM LTDA. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos considerar 

os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º 

da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não 

está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas 

de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. 

Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o 

entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para formar 

o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Trata-se de ação consumerista promovida por JURANDIL PRADO DA 

SILVA JUNIOR e MAYARA MORAES GARCIA CAVARSAN PRADO em 

face de DECOLAR.COM LTDA Alega a parte reclamante ter efetuado a 

compra de um pacote de viagens a ser realizada com a sua família com 

destino à cidade de Natal/RN, com passagens aéreas compradas pela 

requerida junto à companhia aérea Avianca. Entretanto, ao tomar 

conhecimento de que a companhia aérea em questão interromperia suas 

atividades no aeroporto de Cuiabá/MT, os autores passaram a tentar 

contato coma a empresa requerida visando sua realocação em outro voo, 

sem, contudo, obter êxito. Alegam que, ao final, após reiteradas tentativas 

de contato, conseguiram ser acomodados em outro voo para o dia 

seguinte, acarretando, assim, a perda de uma diária no hotel já reservado, 

o que os levou a efetuar a contratação de uma diária a mais. Ao final, 

requer indenização por danos morais, bem como a restituição do valor 

pago com a diária referida. Em sua contestação, a empresa requerida 

alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva, bem como a inexistência de 

dano indenizável. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. De 

início, cabe consignar que é pacífico o entendimento quanto à aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor nas relações entre passageiro e 

empresas de transporte aéreo, por se tratar de típica relação de consumo. 

Sobre o assunto, confira-se excerto da seguinte ementa: (...) 2. A 

jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de 

prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em 

detrimento das disposições insertas em Convenções Internacionais, como 

a Convenção de Montreal, aos casos de falha na prestação de serviços 

de transporte aéreo internacional, por verificar a existência da relação de 

consumo entre a empresa aérea e o passageiro, haja vista que a própria 

Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do consumidor à esfera 

constitucional de nosso ordenamento. 3. Restando configurados a 

existência do dano e a responsabilidade civil, para exclui-los, seria 

necessário a revisão dos elementos probatórios colhidos nas instâncias 

inferiores, o que não é permitido em sede de Recurso Especial ante a 

Súmula nº 07/STJ. 4. Quantum indenizatório arbitrado em quinze mil reais, 

verba considerada razoável diante das características próprias do caso. 

5. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

13010/ES (2011/0119356-6), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 

09.08.2011, unânime, DJe 13.09.2011). Desse modo, tenho que a situação 

vivenciada pela parte autora, decorrente da demora, desconforto, aflição 

e transtornos a que foi submetida, e a frustração da programação de sua 

viagem, inclusive por estar viajando com sua família, e sendo obrigado 

embarcar em voo com data posterior, demandando gasto extra com nova 

hospedagem, restou devidamente comprovada nos autos. Por outro lado, 

a oferta de acomodações e refeições, não foram comprovadas pela parte 

reclamada, e mesmo que tivessem sido fornecidas, não afastam a 

frustração da programação da viagem, a aflição e os transtornos 

configuradores do dano moral. A Agência Nacional de Aviação Civil – 

ANAC prevê nas situações como a que o autor enfrentou o seguinte: 

Atraso e Cancelamento de Voo e Preterição de Embarque Nos casos de 

atraso e cancelamento de voo e preterição de embarque (embarque não 

realizado por motivo de segurança operacional, troca de aeronave, 

overbooking, etc), o passageiro que comparecer para embarque tem 

direito a assistência material, que envolve comunicação, alimentação e 

acomodação. Essas medidas têm como objetivo minimizar o desconforto 

dos passageiros enquanto aguardam seu voo, atendendo às suas 

necessidades imediatas. A assistência é oferecida gradualmente, pela 

empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contado a partir do 

momento em que houve o atraso, cancelamento ou preterição de 

embarque, conforme demonstrado a seguir: A partir de 1 hora: 

comunicação (internet, telefonemas, etc). A partir de 2 horas: alimentação 

(voucher, lanche, bebidas, etc). A partir de 4 horas: acomodação ou 

hospedagem (se for o caso) e transporte do aeroporto ao local de 

acomodação. Se você estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá 

oferecer apenas o transporte para sua residência e desta para o 

a e r o p o r t o . 

(Fonte:http://www2.anac.gov.br/dicasanac/pdf/novo/anac_panfleto_atras

o-cancel.pdf) Trata-se, na realidade, de hipótese de dano moral in re ipsa, 

que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes 

evidenciados pelas circunstâncias do fato. Caracterizado o dano moral, 

resta a sua quantificação. Os danos morais devem ser fixados segundo 

os critérios da moderação e prudência, observando os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade. A reparação deve proporcionar 

satisfação ao ofendido, de modo que não se configure um enriquecimento 

sem causa, e impor ao causador do dano um impacto suficiente para 

desestimulá-lo a cometer infrações similares. Nesse sentido: RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - 

PRETERIÇÃO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO (CANCELAMENTO DE VOO 

POR NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA 

AERONAVE) - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A preterição de embarque 

de passageiro, decorrente de da necessidade de manutenção não 

programada da aeronave, fere disposições contratuais e regras 

regulamentares (Resolução 141/2010 da ANAC), já que não se trata de 

hipótese de força maior, gerando obrigações tanto de cunho contratual 

(reacomodação, reembolso ou realização do serviço por outra empresa) 

como extracontratual (dano moral), diante da conduta ilícita (STJ EDcl no 

Ag 977.762/SP e TJMT 1ª TR 3.290/2010). (Procedimento do Juizado 

Especial Cível, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais/MT, Rel. 

Hildebrando da Costa Marques. DJe 26.11.2014). (destaquei) RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE EMBARQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de embarque e a 

reacomodação do passageiro em outro voo, ocasionando atraso na 

chegada ao destino de aproximadamente 12 horas, configura falha na 

prestação do serviço, que enseja a responsabilização objetiva pelos 

danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Para a fixação de indenização por danos morais, deve o 

magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a extensão 

do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida 

para a ocorrência do evento. Recurso parcialmente provido. (ESTADO DE 

MATO GROSSO- PODER JUDICIÁRIO- TURMA RECURSAL ÚNICA Turma 

Recursal Única Recurso Cível Nº 0040655-43.2014.811.0001 Primeiro 

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: Camila Pacheco e Souza 

da Silva Recorrido: Avianca) (grifei) No caso em análise, não há prova da 

existência de culpa grave por parte da ré. Sabe-se que a ré é empresa de 

grande porte. A repercussão dos fatos na esfera íntima da parte autora 

pode ser considerada moderada, se comparada a outras adversidades. 

Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelos danos morais em R$2.000,00 (dois mil reais), em 

decorrência do extenso lapso temporal para acompanhar a requerente em 

outro voo, e ainda, deixar de fornecer acomodação e refeição. 

DISPOSITIVO Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para 

CONDENAR a empresa Requerida a pagar ao reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) A TÍTULO DE DANOS MORAIS acrescido de juros 

de mora de (1%) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo 

INPC, a partir desta data. Por fim, opino ainda pela condenação da 

empresa requerida a restituir a quantia de e R$ 294,80 (duzentos e 

noventa e quatro reais e oitenta centavos), cujo valor deverá ser corrigido 

pelo INPC a partir do efetivo dispêndio e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês contados da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 
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detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016012-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LEITE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLARY KATIANE MENDES CAMPOS OAB - MT21281/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016012-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SANDRA LEITE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO Vistos, etc. 

Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

SANDRA LEITE DE OLIVEIRA ajuizou a presente ação em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A, na qual requer a revisão das taxas de juros 

remuneratórios mensal e anual aplicadas aos contratos de cartão de 

credito e de limite bancário firmado junto a Reclamada. Alega a parte 

Autora que possui conta bancária junto a Ré, bem como cartão de crédito 

com pagamento por débito automático em sua conta corrente. Afirma que 

mudou para Curitiba em janeiro de 2019, razão pela qual não recebeu mais 

as faturas do cartão de crédito, porém seu esposo realizava o depósito 

mensal para pagamento do cartão. Narra que em fevereiro de 2019 

recebeu ligações do banco, informando sobre débitos em aberto, todavia 

as agencias na cidade de Curitiba teriam se recusado a informar a origem 

do débito. Informa que realizou procuração para que seu esposo pudesse 

verificar a origem do débito junto a sua agencia em Várzea Grande, 

todavia, a procuração foi recusada pela instituição Ré, no entanto, quando 

compareceu em julho de 2019 em sua agencia o débito em aberto estava 

acima de R$ 6.840,00 (seis mil oitocentos e quarenta reais). Desse modo, 

não concorda com o valor cobrado, pois a divida com o cartão de crédito é 

de R$ 1.183,64 (hum mil, cento e oitenta e três e sessenta e quatro 

centavos) e de limite de credito no valor de R$ 2230,00 (dois mil, duzentos 

e trinta reais). Realizada audiência de conciliação, o acordo restou 

infrutífero. A empresa Reclamada apresentou contestação 

tempestivamente, alegando, em suma, a ausência de vicio na contratação 

do cartão de crédito e consequentemente na adesão aos juros pactuados, 

além da boa-fé contratual. Afirma ainda a legalidade dos juros pactuados, 

pugnando pela improcedência da ação. O Reclamante apresentou 

impugnação à contestação, reafirmando que não concorda com o 

pagamento dos juros cobrados a partir de fevereiro, pois a Ré quem 

dificultou a resolução do débito. Pois bem. Analisando as provas 

produzidas nos autos, observo ser incontroverso o vinculo da Autora com 

a Ré por meio da utilização da conta corrente, bem como dos serviços de 

cartão de crédito com pagamento por meio de débito automático na conta 

corrente. Todavia, muito embora a parte Autora afirme que passou a não 

receber mais as faturas do cartão de crédito, deve ser observado que a 

obrigação de comunicação do novo endereço para correspondência é do 

próprio cliente. Além disso, a autora afirma que mudou para Curitiba em 

Janeiro de 2019 e que seu esposo permaneceu residindo em Várzea 

Grande, bem como que realizava os depósitos para pagamento do cartão 

de crédito. Desse modo, entendo que a Autora tinha total conhecimento de 

seus débitos, no entanto, na fatura com vencimento em 05/02/2019 e 

05/03/2019 não honrou com o pagamento integral das faturas, 

ocasionando no parcelamento automático do débito na fatura com 

vencimento em 05/04/2019, em total conformidade com a Resolução n. 

4.549 do Banco Central. Ainda, analisando os extratos bancários da 

Autora (id n. 25477453) é possível observar que a Autora já estava se 

utilizando do limite de cheque especial, muito antes de estar em mora com 

o seu cartão de crédito. Assim, estando a parte Autora em mora com suas 

obrigações assumidas junto a instituição Ré, entendo que não há 

irregularidade no parcelamento automático do cartão de crédito, bem como 

não vislumbro abusividade nas taxas de juros cobradas nas faturas do 

cartão e no extrato da conta corrente. Conforme consta na fatura com 

vencimento em 05/08/2019 o débito da Autora até aquela data era no valor 

de R$ 830,33 (oitocentos e trinta reais e oitenta e três centavos) e o débito 

em conta corrente até 23/07/2019 era no valor de R$ 4.201,80 (quatro mil, 

duzentos e um reais e oitenta centavos), não estando dessa forma 

comprovado qualquer abusividade nos juros cobrados. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte 

Reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011236-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MAGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011236-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SONIA MARIA MAGNANI 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a presente 

ação em desfavor da Reclamada, ao argumento de falha na prestação de 

serviço, vez que não teria realizado o empréstimo no valor de R$ 4.900,00 

(quatro mil e novecentos reais). Afirma a parte reclamante que assim que 

constatou o crédito em sua conta entrou em contato com a Ré para 

informar a não contratação, todavia foi realizado o desconto das parcelas 

em seu beneficio previdenciário, bem como teriam informado que deveria 

ser restituído o valor atualizado. Deste modo, pugnou pela antecipação da 

tutela, para que a reclamada abstivesse de efetuar o desconto da parcela 

do contrato em questão, a declaração da inexistência do mesmo, bem 

como a indenização pelos danos morais. O reclamado contestou o pedido, 
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alegando que não cometeu ato ilícito e que o empréstimo foi devidamente 

contratado por meio da contratação de cartão de crédito consignado, 

oportunidade em que a Autora teria realizado o saque e o valor depositado 

na conta corrente da reclamante. Pois muito bem. Analisando detidamente 

as provas que foram produzidas nos autos, observo que o reclamante 

apresentou o extrato da sua conta corrente, onde demonstra que foi 

creditado o valor de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) em 

07/01/2019, referente ao contrato alegado pela reclamada em sua defesa. 

Além disso, a Ré acostou aos Autos o contrato de adesão ao empréstimo 

que está assinado com verdadeira identidade de assinatura se comprado 

com o documento pessoal da Autora. Ademais, muito embora a parte 

Autora alegue tratar-se de fraude, constato que o valor do empréstimo foi 

devidamente depositado em conta corrente de titularidade da Autora. 

Ainda, observo nos extratos da conta corrente da Autora, que ao 

contrario do alegado, o valor do empréstimo creditado foi utilizado, ou seja, 

o Autor se beneficiou dos valores creditados, pois no mês de crédito do 

valor (janeiro/2019) o saldo no final do mês foi de R$ 3.175,70 (três mil, 

cento e setenta e cinco reais e setenta centavos). Sendo assim, diante de 

tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às 

argumentações de inexistência de contratação do empréstimo por parte do 

Reclamante. Uma vez entendendo pela contratação do empréstimo e 

utilização do valor creditado, entendo pela inexistência de ilicitude nos 

descontos na folha de pagamento do Reclamante, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Com 

efeito, sendo legítimos os descontos em folha de pagamento, não há se 

falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais e materiais por parte da 

Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e 

a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, que 

ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada adesão ao empréstimo, e, via de 

consequência, licitude dos descontos diretamente na folha de pagamento. 

Revogo a liminar deferida. Condeno ainda, a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010064-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINELLI FERREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO DOS SANTOS DUARTE OAB - MT0016271A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L.S. BARBOSA OELKE CLINICA DE OLHOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANDERSON SOARES DA SILVA OAB - MT26472/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: 

1010064-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCINELLI FERREIRA LEMES 

REQUERIDO: L.S. BARBOSA OELKE CLINICA DE OLHOS Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando 

os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Trata-se de ação proposta por LUCINELLI FERREIRA LEMES pleiteando 

indenização por danos morais em face de L. S. BARBOSA OELKE CLÍNICA 

DE OLHOS, sob o argumento de que, embora tenha pago pela realização 

de um exame oftalmológico a ser realizado em seu filho recém nascido, 

este não lhe foi prestado sob o argumento de que o exame em questão 

não poderia ser realizado naquela clínica. A empresa reclamada, por seu 

turno, apresentou sua contestação no prazo legal alegando, em síntese, a 

inexistência de provas, bem como a inexistência de responsabilidade civil, 

pleiteando ao final a total improcedência dos pedidos formulados em sede 

inicial. Em sua impugnação a parte autora reiterou todos os pedidos 

formulados em sua petição inicial. 2. DO MÉRITO. De plano, entendo que os 

pedidos formulados em sede inicial não podem prosperar. Com efeito, 

compulsando os autos não é possível encontrar qualquer prova de que o 

exame médico aqui cogitado não tenha sido realizado. O único documento 

colacionado pela parte autora é um recibo emitido pela clínica demandada 

no valor de R$ 95,00 (noventa e cinco reais), que não comprova a 

negativa de consulta aventada em sede inicial, tampouco comprova tenha 

sido efetuado o suposto pagamento da quantia de R$ 130,00 (cento e 

trinte reais) Nesses termos, não havendo prova da existência de falha na 

prestação do serviço, entendo não terem sido comprovadas as razões em 

que se funda o direito invocado em juízo, a teor do que dispõe o Código de 

Processo Civil. A propósito, vejamos a redação do art.373 do referido 

diploma legal: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; Nesse mesmo diapasão, vejamos o 

entendimento da colenda Turma Recursal Única: RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

REJEITADA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE 

PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – 

IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Não havendo necessidade de produção de outras provas e 

sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, 

o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado 

em razão da simplicidade, celeridade e economia processual. A prova dos 

fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do 

artigo 373 , I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever 

de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de 

fragilidade da relação processual. Não havendo prova dos elementos 

mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se 

imperativa. Sentença reformada. Recurso provido.  (N.U 

8014121-68.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020). 

Com base no disposto em lei e, na esteira do entendimento firmado em 

sede jurisprudencial, a improcedência é medida que se impõe diante dos 

pedidos formulados em sede inicial. 3 – DISPOSITIVO. Diante do exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela Reclamante na petição inicial. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 
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nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008998-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA NERIS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Márcio José Negrão Marcelo OAB - MT14599-A (ADVOGADO(A))

LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES OAB - MT25966/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR 

PUBLICO E PRIVADO DO BRASIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE CALEGARO OAB - MS17450 (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: 

1008998-87.2019.8.11.0002. INTERESSADO: SANDRA NERIS REQUERIDO: 

ASSOCIACAO DOS EMPREGADOS ATIVOS E APOSENTADOS DO SETOR 

PUBLICO E PRIVADO DO BRASIL Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato assinado), além de outros elementos, tais como 

documentos pessoal da reclamante. E que se diga que a assinatura 

constante de referido instrumento coincide integralmente com os demais 

documentos que instruem os autos (procuração e termo de audiência). 

Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se manifestou. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e 

débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em 

razão da parte reclamada ter apresentado, além do contrato, os 

documentos pessoais utilizados para abertura da conta corrente. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, 

devidamente comprovado pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência de todos os 

pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, indefiro o 

pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, no caso 

em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015245-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CLETO GOMES OAB - CE0005864A (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: 

1015245-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO PAULO RODRIGUES 

SILVA REQUERIDO: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 
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o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, 

somado ao fato de a empresa demandada não ter comprovado a devida 

notificação da autora da demanda quando da inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, e, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

Demandante, entendo como justa e adequada a fixação da indenização 

pelo dano moral no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência de todos os débito mencionados na 

inicial; 2) determinar o cancelamento das inscrições, junto ao serviço de 

proteção ao crédito, promovidas pela empresa requerida em face do 

demandante, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (março de 2019). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivadas no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

aos débitos discutidos neste feito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007340-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIRIO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-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: 

1007340-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DOUGLAS LIRIO DA SILVA 

SOUZA REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que, a parte reclamada, citada e intimada, deixou de comparecer à 

sessão de conciliação. Passo a decidir. O pedido se acha devidamente 

instruído. A reclamada foi citada, via sistema eletrônico (conforme 

certificado no id n. 28309487), e manteve-se inerte – não comparecendo à 

Sessão de Conciliação, de modo que é revel, devendo ser aplicada o 

artigo 20 da Lei 9.099/95, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados 

na inicial E este não é o caso em que se possa convencer pela 

contrariedade da alegação inicial. A revelia eleva a versão factual trazida 

pelo reclamante à condição de verdade processual e, repito, não 

resultando da convicção deste julgador o contrário, dou por certo que 

houve ação ilícita culposa por parte dos representantes da reclamada, que 

resultou na indevida subtração de objetos que estavam no interior do 

veículo, consoante documentação anexada com a inicial, dentre eles 

boletim de ocorrência, comprovante de compras realizada no 

estabelecimento comercial da reclamada e fotos do interior do veiculo, de 

modo que não restam dúvidas sobre a plausibilidade do direito reclamado. 

Assim, tenho por efetivamente comprovado que o reclamante realmente 

esteve no estabelecimento reclamado, no dia 25/04/2019, e que deixou o 
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automóvel no estacionamento por ele oferecido aos clientes. E nada há 

nos autos capaz de lançar fundadas dúvidas sobre o valor atribuído aos 

bens furtados que estavam dentro do veículo, no importe de R$ 1.323,54 

(um mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), de 

modo que deve prevalecer a estimativa inicial. É evidente que a oferta de 

estacionamento seguro e vigiado constitui atrativo comercial destinado à 

captação de clientes, isto implicando responsabilidade pela guarda e pela 

conservação dos veículos que ali são deixados pelos consumidores que 

estão em compras. A este respeito, transcrevo a orientação do STJ: 

“Súmula 130 do STJ :A empresa responde, perante o cliente, pela 

reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”. 

A falta de eficiente vigilância sobre o veículo do reclamante, do qual a 

parte reclamada assumiu a condição de depositária, ainda mais diante da 

previsibilidade da ação de gatunos configura, sem dúvida alguma, 

negligência culposa, e como tal defeituosa prestação do serviço 

gratuitamente oferecido aos clientes, traduzindo ato ilícito ensejador da 

obrigação de indenizar. É sempre útil lembrar que a responsabilidade que 

incide o prestador de serviços é, por força do artigo 14 da Lei 8.078/90, 

objetiva, apenas excluída quando nos casos de culpa exclusiva da vítima 

ou de terceiros, e configura-se independentemente da caracterização da 

culpa, sendo suficiente o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que 

neste caso, por sua nuance moral, é presumido. Art. 14 do CDC: “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa,pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Lei 8.078/90: 

“Art. 6º - São direitos básicos do consumidor; (...) VI- a efetiva reparação 

dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...)”. A 

condenação por danos morais é devida,- embora não na cifra reclamada, 

de modo a evitar enriquecimento ilícito -, diante dos dissabores 

enfrentados pelo consumidor, que deixa seu veiculo em um 

estacionamento e mesmo assim tem seus pertences furtados. Assim 

sendo, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação para: 1. Condenar a reclamada a 

pagar ao reclamante, por danos materiais, a importância de R$ 1.323,54 

(um mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), 

acrescido de juros de mora de (1%) ao mês e correção monetária pelo 

INPC, a partir da citação. 2. Condenar a reclamada a pagar ao reclamante, 

a titulo de indenização por danos morais, a importância de R$2.000,00 

(dois mil reais), acrescido de juros de mora de (1%) ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001904-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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: 

1001904-54.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSA MARIA DOS SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (gravação de voz com a confirmação de dados pessoais), além de 

outros elementos, tais como histórico de consumo, protocolos de 

atendimento, etc. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 
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IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA GONCALINA DE PINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002165-19.2020.8.11.0002. AUTOR: CATARINA GONCALINA DE PINHO 

REU: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA Visto. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

É lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo apresentado 

no evento 28742462, outro caminho não há senão a homologação do 

acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sendo esta irrecorrível, torna-se título executivo 

a ser executado neste Juizado Especial Cível, independente de nova 

citação, caso a sentença não seja voluntariamente cumprida (art. 52, IV, 

da Lei 9.099/95). Em caso de alvará ou de prosseguimento com relação à 

outra parte façam conclusos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos 

que, por sua vez, homologou a transação realizada pelas partes. II. 

Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 

9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos ou 

providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Cuiabá/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOZINEI NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002181-70.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOZINEI NUNES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 
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consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, no valor de R$ 

145,42 (cento e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 17 de abril de 2018; 2) determinar 

o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades 

de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da 

quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de 

dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% 

(um por cento) ao mês a partir do evento danoso (abril de 2018). Oficie-se 

aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da 

restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com 

relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GONCALINA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000187-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADRIANA GONCALINA DE 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 
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danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, no valor de R$ 

202,61 (duzentos e dois reais e sessenta e um centavos), inscrito no 

cadastro de inadimplentes em 25 de janeiro de 2018; 2) determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (janeiro de 2018). Oficie-se 

aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da 

restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com 

relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000614-04.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JEFFERSON ANDRADE DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a declaração de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas e relatório de chamadas, que entendo serem insuficientes e 

frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem 

como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique o vinculo e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 
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inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da credora “Havan” 

e “Associação de Proteção Veicular”, o que pode ser facilmente 

visualizado no comprovante anexo no id n. 27859769. No tocante ao 

apontamento mencionado, consigna-se que a parte Reclamante não 

comprovou ser indevido ou que sua legitimidade foi questionada 

judicialmente. Assim, muito embora as negativações apontadas não sejam 

preexistente à negativação debatida na presente lide, o que, por sua vez, 

afasta a incidência da Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser 

desprezada, pois, detém relevância para fins de fixação do quantum 

indenizatório. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando 

a existência de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e 

ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(15/07/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000846-16.2020.8.11.0002. REQUERENTE: PAHMELLA LEMES ANTERO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. A parte reclamante, intimada validamente, 

para comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez e também não 

justificou sua ausência até a abertura do ato processual. Diante disso, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 

51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte reclamante ao pagamento 

das custas processuais. "Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em 

custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum Permanente de 

Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado o ajuizamento 

de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao pagamento das 

custas processuais. Quantificada as custas processuais, intime-se o 

Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas processuais 

devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020477-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO FERREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes 

do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por defeituosa prestação de serviços. Diz 

que é cliente da Reclamada tendo contratado os serviços do plano 

controle no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove 

centavos), todavia, no mês 02/2019 recebeu uma fatura no valor indevido 

de R$ 93,18 (noventa e três reais e dezoito centavos), no mês 03/2019 no 

valor de R$ 217,03 (duzentos e dezessete reais e três centavos) e no 

mês 04/2019 no valor de R$ 52,13 (cinquenta e dois reais e treze 

centavos). Afirma que o valor apenas voltou a normalidade a partir do mês 

05/2019. Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A 

empresa Reclamada apresentou contestação tempestivamente, 

oportunidade em que afirma a ausência de ato ilícito, uma vez que o 

Reclamante teria contratado o plano controle 4,5GB no valor mensal de R$ 

79,99 (setenta e nove reais e noventa centavos) e posteriormente 

requereu a migração para o plano no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove 

reais e noventa e nove centavos), ocasionando na cobrança de multa pela 

alteração do plano. A Reclamante apresentou impugnação à contestação. 

Pois muito bem. Analisando as provas produzidas nos autos, entendo que 

razão não assiste a parte Autora. Isso porque, muito embora alegue que 

tenha contratado o plano no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e 

noventa centavos) e que até o mês 02/2019 não teria tido problemas no 

valor contratado, nenhuma prova fez nesse sentido. Ao contrario, a 

empresa Ré apresentou nos autos o contrato firmado, no qual é possível 

observar que o Autor contratou o plano controle de 4,5GB em 26/11/2019, 

bem como a previsão expressa do pagamento de multa em caso de 

cancelamento do plano contratado, em virtude do beneficio para aquisição 

do aparelho celular. No caso, a presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece, litteris: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido. Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, pelo que se verifica 

das faturas que acompanham a contestação, o Autor havia contratado o 

plano controle de 4,5GB e posteriormente solicitou a alteração do plano 

para 2,5GB no valor de R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa 

centavos). Além disso, o Reclamante não acostou aos autos as faturas 

anteriores as discutidas no presente feito, a fim de comprovar sua 

argumentação de que nos meses anteriores teria sido cobrado no valor de 

R$ 49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), pois a 

Reclamada apresentou o contrato e telas sistêmicas que evidenciam que o 

Autor contratou originalmente o plano de 4,5GB no valor de R$ 79,99 

(setenta e nove reais e noventa e nove centavos). Assim, apesar dos 

argumentos ventilados pela parte Autora, entendo que não há o que se 

falar em defeituosa prestação de serviços, não havendo prova de ato 

ilícito e danos morais, diante das provas apresentadas pela empresa Ré. 

Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem, julgar 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 

487, I do Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________ Vistos, etc. 

I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual 

execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020985-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL JUNIOR PONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA OAB - MT20683-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: 

1020985-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIEL JUNIOR PONTES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da inexistência de débito junto a mesma. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos gravação de áudio e relatório de chamadas (ID n. 

29345031 e n. 29345030). A gravação é oriunda de contato telefônico 

feito pela Reclamada junto à parte Reclamante. Na citada ligação fica 

evidente o motivo da ligação realizada, que era o de oferta de plano 

telefônico, o qual o Reclamante consentiu em contratar, confirmando todos 

os seus dados pessoais. A Reclamante apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Analisando as provas produzidas, entendo não 

haver qualquer ilícito praticado por parte da empresa Reclamada, pois na 

gravação apresentada a reclamante consentiu com a adesão do plano, 

oportunidade em que confirmou seu nome completo, informou seu CPF e o 

nome completo da genitora, bem como confirmou a data de nascimento. 

Destaco que tais informações foram prestadas de forma clara e sem 

interrupção, circunstância que evidencia que era o autor quem estava 

contratando o mencionado plano, não sendo, deste modo, necessária a 

realização de pericia. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal: 

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ 

(ESPECTOGRAMA) REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO 

DÉBITO COMPROVADOS. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR 

NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – Recurso Inominado 

0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir Alaércio dos Santos – 

Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 
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probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA CURVO (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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001008-11.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JUCIMARA CURVO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No presente caso, entendo que a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, razão pela qual 

julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 335, I do CPC. Indefiro 

as preliminares arguidas pela Reclamada por entender estarem presentes 

os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo 

qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a presenta 

ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos o “Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP”, documento pessoal apresentado no ato da 

contratação (id n. 29345402), faturas e relatório de chamadas, estando o 

contrato assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pela própria Reclamante 

(Procuração e documento pessoal) e com o termo de audiência de 

conciliação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a pericia 

por especialista da área grafotécnica. Cumpre consignar que houve 

apresentação de impugnação à Contestação. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. 

Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo 

pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de 

direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do 

débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há 

se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Estando comprovada a existência do débito, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020511-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA ALVES DA SILVA (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:

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: 

1020511-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALESSANDRA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 
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julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a declaração de inexistência de débito, cumprimento de 

obrigação de fazer da Reclamada, cumulada com indenização por danos 

morais, ao argumento que apesar de ter realizado a quitação dos seus 

débitos junto a Ré, a mesma não procedeu com o desbloqueio da linha 

telefônica. Tentada a conciliação, esta restou infrutífera. A empresa 

Reclamada, por seu turno contestou tempestivamente, informando que não 

houve a quitação da segunda parcela do acordo, razão pela qual a autora 

teve os serviços de telefonia suspensos. Alega inexistência de ato ilícito 

de sua parte e por consequência, pugna pelo julgamento improcedente 

dos pedidos iniciais, mormente em relação ao dever de indenizar. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a permanência da existência do débito que motivou o bloqueio da 

linha telefônica do Reclamante. Entendo ser deveras frágil o argumento de 

que a parte Reclamante de que teria realizado o bloqueio da linha em razão 

da ausência do pagamento da segunda parcela, uma vez que restou 

comprovado que o pagamento fora feito no valor do acordo e ainda, que o 

pagamento fora realizado em Casa Lotérica, sendo esta, uma unidade 

sabidamente reconhecida como correspondente bancário. A Reclamante 

satisfatoriamente comprovou o pagamento no exato valor da dívida 

cobrado, além do que, repita-se, o comprovante, de fato, demonstra que o 

pagamento fora feito em comércio interligado, correspondente bancário da 

Reclamada. Logo, caso tenha havido erro no processamento e 

compensação, tal fato não pode ser repassado à parte consumidora. 

Sendo assim, agiu a Reclamada culposamente em nítida conduta ilícita e 

contrária aos ideais principiológicos do CDC, de modo que recai sobre si o 

dever de indenizar aquele que alega e comprova ter suportado 

onerosidade injustificada, seja material ou moralmente. A meu ver, o 

desconforto, constrangimento e aborrecimentos que a parte Reclamante 

sofreu em virtude do ocorrido, por si só, afeta o equilíbrio emocional de 

qualquer ser humano, restando configurado, portanto, o dano moral. 

Reconhecida a responsabilidade indenizatória da empresa Reclamada, 

resta nesse momento fixar o quantum da indenização e nesse sentido, a 

melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade/moderação, de modo 

que a indenização seja condizente com os reflexos negativos na 

autoestima da vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz 

de compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da 

culpa e a rapidez na atenuação da ofensa. No caso em concreto, 

atentando-se ao grande potencial econômico da empresa Reclamada e 

objetivando que esta aprimore os seus serviços e evite danos aos 

pretensos consumidores, hei por bem fixar o quantum indenizatório no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual se mostra adequado à 

reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da parte 

Autora e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova 

ocorrência de atos desta natureza. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos inicias, e o faço para: 1. Determinar que a 

empresa Reclamada restabeleça o serviço de telefonia; 2. Condenar a 

empresa Reclamada a pagar à parte Reclamante a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), pelos danos morais suportados, valor este que deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao 

mês, a partir desta data. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001436-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001436-90.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ERMINIA CAMPOS DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. Contudo, não obstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela 

Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória (danos morais) almejada 
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pelo Autor não reivindica a guarida deste juízo. Consoante pode ser 

facilmente verificado no comprovante de restrição anexo ao id nº 

29463298 (pág. 17), O RECLAMANTE POSSUI APONTAMENTOS 

RESTRITIVOS PREEXISTENTES AO QUE ESTÁ SENDO DEBATIDO NESTA 

LIDE, o qual foram efetivados a pedido do credor “Energisa Mato Grosso”. 

No tocante ao apontamento mencionado, consigna-se que a parte 

Reclamante não comprovou ser indevido ou que sua legitimidade foi 

questionada judicialmente. Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” (Destaquei). Com amparo em toda a fundamentação 

exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em que pese o ilícito 

praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir uma anotação 

preexistente legítima em seu nome afasta completamente o alegado abalo 

moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, tenho plena 

convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser rechaçada. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente 

para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o 

cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas 

entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido 

neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS ANDRE DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001145-90.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANANIAS ANDRE DA SILVA 

RONDON REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No presente caso, entendo 

que a prova documental é suficiente para formar o convencimento, razão 

pela qual julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 335, I do CPC. 

Indefiro as preliminares arguidas pela Reclamada por entender estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, 

fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a 

presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela 

inexistência do débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos os 

“Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP”, documento pessoal 

apresentado no ato da contratação (id n. 29344133 e 29344134), faturas 

e relatório de chamadas, estando os contratos assinados com verdadeira 

identidade da assinatura ali exaradas em comparação com os documentos 

juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento pessoal) e 

com o termo de audiência de conciliação. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário pericia por especialista da área grafotécnica. Cumpre 

consignar que o Autor NÃO apresentou impugnação à Contestação. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e 

débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Estando comprovada a existência do 

débito, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno ainda, a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 
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patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017664-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO RAMOS (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)

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: 

1017664-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ ANTONIO RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(16/05/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 
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seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010372-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/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: 

1010372-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALEX VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. A parte reclamante, intimada validamente, 

para comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez, todavia acostou aos 

autos, após a audiência, nota fiscal com objetivo de comprovar a sua 

ausência. Pois bem, analisando o documento apresentado pelo Autor, 

observo que a nota fiscal foi emitida em 23/01/2020, ao passo em que a 

audiência foi realizada no dia 29/01/2020. Desse modo, entendo que a 

parte Autora não logrou êxito em comprovar que na data da audiência 

estava impossibilitado de comparecer, em razão de seu trabalho, pois não 

acostou qualquer cupom ou nota fiscal emitido no dia da audiência, tais 

como comprovante de descarregamento da mercadoria, nota de posto de 

combustível (abastecimento), alimentação, etc. Diante disso, julgo extinto o 

processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 

9.099/96. Ainda, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. "Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 

51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em custas." (Enunciado 

28 do XIII Encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados 

Especiais). Fica condicionado o ajuizamento de nova ação, com identidade 

de partes e pedidos, ao pagamento das custas processuais. Quantificada 

as custas processuais, intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 

dias. Custas processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas 

as vias recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003036-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER GUILHERME DA SILVA SENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003036-49.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROGER GUILHERME DA 

SILVA SENA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. A parte reclamante, intimada 

validamente, para comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez e 

também não justificou sua ausência até a abertura do ato processual. 

Diante disso, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com 

fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte reclamante 

ao pagamento das custas processuais. "Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum 

Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado 

o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao 

pagamento das custas processuais. Quantificada as custas processuais, 

intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas 

processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000644-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000644-39.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOEL SILVA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Verifica-se que o presente caso 

é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos 

conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a 

aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, 

VIII, do mesmo Codex. Incompetência: Alega a reclamada incompetência do 

Juizado, visto que a demanda exige prova pericial complexa, para aferir o 

correto consumo de energia elétrica. Rejeito a preliminar arguida pois 

cumpria à Reclamada, que detém profissionais habilitados, realizar 

vistorias e elaborar laudos, comprovando a tese do aumento do consumo 

de energia pela parte Reclamante, não havendo, portanto, necessidade de 

perícia técnica especifica. Mérito. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Reclamação Cível em desfavor da Reclamada, na qual visa a correção do 

valor das faturas geradas na UC 6/2008352-3, referente ao mês de 

novembro/2019, cujo montante se mostrou exorbitante em relação à media 

de seu consumo, bem como indenização por dano moral em razão da 

citada cobrança a maior de energia. Tentada a conciliação, esta restou 

infrutífera. A parte Reclamada apresentou Contestação no prazo legal e 

argumenta que a medição do consumo da energia elétrica da UC em 

questão fora feita de maneira escorreita e não merece qualquer correção. 

Por conseguinte, crendo na inexistência de ato ilícito indenizável, pugnou 

pelo julgamento improcedente dos pedidos iniciais. Todavia, tal alegação 

não merece proceder. A análise da documentação que instrui os autos 

permite constatar que houve cobrança de consumo de energia elétrica 

que destoa do valor médio de consumo devidamente comprovado. A 

Reclamada, a título de argumentação para rebater as alegações da parte 

Reclamante, aduz que as faturas foram geradas com base na leitura 

registrada. Neste sentido, a parte Requerida nada mais faz do que, 

tentando convencer do acerto das atividades desenvolvidas, validar a sua 

própria medição, o que retrata senão ato integralmente unilateral que não 

tem a propriedade de convencer. Noutras palavras, a Reclamada não 

ultrapassa o campo das meras alegações, pois não trouxe aos autos a 

comprovação do alegado. Assim, a discrepância da quantidade de energia 

elétrica faturada no mês de novembro/2019, em comparação com o 

mesmo período nos anos anteriores (id n. 29272723), deixam aflorar as 

inconsistências no agir da Reclamada, traduzindo-se em conduta abusiva, 

porque se constituem em exigência de valores que advieram de 

procedimentos realizados ao arrepio da forma prescrita na legislação de 

regência, o que ofende a dignidade do cidadão ao trazer-lhe insegurança 

quanto à possibilidade de ter suspenso um serviço público essencial, 

como se qualifica a energia elétrica. Com relação ao pedido de revisão da 

fatura, ora questionada, da análise da documentação que instrui os autos 
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permite constatar que houve cobrança de valor que não encontra 

justificativa plausível à vista do histórico de consumo da parte Reclamante. 

A empresa Reclamada argumenta que os valores cobrados estão de 

acordo com as normas que regem a espécie, além de que pelo fato de ser 

uma concessionária, sua atuação é regulada por lei e pelos atos 

normativos do Poder Concedente, os quais devem ser estritamente 

cumpridos por seus agentes na prestação dos serviços inerentes à 

concessão. Em se tratando de relação de consumo, e alegando a parte 

Autora que não consumiu a energia apontada pela concessionária, 

caberia à Reclamada comprovar o ocorrido, mediante a observância do 

devido processo legal. Isto porque em tais situações, verifica-se a 

ocorrência de fato excepcional que justifica a inversão do ônus da prova, 

consoante doutrina de NELSON NERY JUNIOR & ROSA MARIA ANDRADE 

NERY: “A inversão do ônus da prova pode ocorrer em duas situações 

distintas: a) quando o consumidor for hipossuficiente; b) quando for 

verossímil sua alegação. As hipóteses são alternativas, como claramente 

indica a conjunção ou expressa na norma ora comentada. A 

hipossuficiência respeita tanto à dificuldade econômica quanto à técnica 

do consumidor em poder desincumbir-se do ônus de provar fatos 

constitutivos de seu direito” (Código de Processo Civil Comentado. São 

Paulo: RT, 4ª ed., 1999, p.1806). Nessa linha de raciocínio, considerando 

que não há comprovação nos autos de qualquer prática irregular por parte 

da Reclamante que teria dado ensejo ao aumento do consumo nos meses 

questionados, incumbência que, repita-se, cabia à Concessionária, há que 

se concluir que o medidor de consumo estava com defeito e não refletia 

com exatidão o quanto utilizado pela parte Autora, devendo ser revisada a 

cobrança dos débitos em questão. No caso, a concessionária não trouxe 

provas de qualquer irregularidade da medição do consumo na unidade 

consumidora de responsabilidade da reclamante no meses indicados. 

Nessa toada, o entendimento majoritário da jurisprudência é no sentido de 

que em não havendo culpa comprovada do usuário, imperiosa se mostra a 

revisão das faturas. Assim, vale transcrever: ESTADO DE MATO 

GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0040199-36.2015.8.11.0041 APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE - 

COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM 

ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se 

indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do 

consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, 

notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de 

irregularidade no medidor de leitura. Mostra-se razoável a fixação da 

indenização a título de danos morais de forma a melhor atender às 

peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e 

as condições do ofendido. (GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 

06/11/2018) Nessa esteira, impositiva a declaração de inexigibilidade 

pretendida, bem como a determinação de faturamento da fatura do mês de 

novembro de 2019 pela média dos meses anteriores. Pleiteia o requerente 

a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais. Não há dúvida de que a conduta da requerida, provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, tendo em vista que não é a primeira vez que a parte Autora 

busca o judiciário para solução de cobrança indevida. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral se 

configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, razão pela qual entendo como 

justa e razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ante ao que dos 

autos consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para: 1. Confirmar a liminar 

deferida no ID n. 27883059; 2. Determinar que a empresa Reclamada 

proceda ao imediato refaturamento da fatura referente ao mês de 

novembro de 2019 no percentual da média consumida nos meses 

anteriores ao aumento da unidade consumidora, e; 3. Condenar a empresa 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos 

de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir 

da sentença. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz 

de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMEIRE DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000854-90.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JUCIMEIRE DE ALMEIDA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais, por inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito no valor de R$ 418,43 (quatrocentos e dezoito reais e quarenta 

e três centavos). Alega a parte reclamante que nunca teve qualquer 

negociação com a Reclamada, razão pela qual não reconhece os débitos 

lançados em seu nome e CPF, sendo indevida às restrições comerciais. A 

parte reclamada em contestação alegou em preliminar a prescrição da 

pretensão indenizatória e, no mérito, afirma, em suma, que não cometeu 

ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de 

causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação, ou a 

imposição da indenização, em patamares de prudência e equidade. A 
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parte reclamada afirma a existência do débito, mas não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Pelo que evidenciam os 

documentos trazidos com a inicial, em especial o extrato dos órgãos de 

restrição ao crédito, onde se vê que a parte reclamante, por ocasião do 

ajuizamento da ação, contava apenas com as restrições discutidas na 

presente ação, o quê, por si só, atrairia a compensação por ter sofrido 

danos morais. Ocorre que, por se tratar de responsabilidade 

extracontratual, a pretensão indenizatória em danos morais prescreve em 

03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do CC/2002, consoante 

orientação jurisprudencial oriunda do STJ – Superior Tribunal de Justiça, in 

verbis: STJ. Consumidor. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil e processual civil. Inscrição indevida de nome em órgão de 

restrição ao crédito. Prescrição trienal. Súmula 83/STJ. «1. Consoante a 

jurisprudência desta Corte, a inscrição indevida de nome em órgão de 

restrição ao crédito, promovida por banco e atinente a negócio jurídico 

bancário, decorre de um vício de adequação do serviço realizado pela 

instituição financeira, sendo-lhe aplicável o disposto no CCB/2002, art. 

206, § 3º, V. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental não 

provido.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 51404 - RS - Rel.: Min. 

Ricardo Villas Bôas Cueva - J. em 02/10/2014 - DJ 07/10/2014 - Doc. 

LEGJUR 147.0484.3000.0400) STJ. Agravo regimental no agravo em 

recurso especial. Civil. Ação de indenização por danos morais 

decorrentes de inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito. 

Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. Inaplicabilidade do art. 

27 do CDC, voltado apenas às hipóteses de fato do serviço. Agravo 

improvido. «1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o 

prazo prescricional para a cobrança de danos morais decorrentes da 

inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito é, na vigência do 

atual Código Civil, de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 

2. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os 

fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida 

por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega 

provimento.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 764578 - RS - 

Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 26/10/2015 - Doc. 

LEGJUR 160.7643.7003.3100) No presente caso a negativação mais 

recente ocorreu em 05/10/2015, sendo a ação proposta em 10 de janeiro 

de 2020, portanto, já encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos 

para busca de reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelos fundamentos 

acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação, apenas para 

declarar inexistentes os débitos discutidos neste feito, no total de R$ 

418,43 (quatrocentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), cujos 

registros nos bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela 

parte reclamada. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto apresente minuta de sentença para homologação do Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020487-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KARINA ALENCAR FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

221 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020487-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA KARINA ALENCAR 

FRANCISCO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada 

condenada e judicialmente compelida ao pagamento de indenização por 

danos morais, por inclusão indevida de seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito no valor de R$ 676,10 (seiscentos e setenta e seis reais e dez 

centavos). Alega a parte reclamante que nunca teve qualquer negociação 

com a Reclamada, razão pela qual não reconhece os débitos lançados em 

seu nome e CPF, sendo indevida às restrições comerciais. A parte 

reclamada em contestação alegou em preliminar a prescrição da 

pretensão indenizatória e, no mérito, afirma, em suma, que não cometeu 

ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de 

causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação, ou a 

imposição da indenização, em patamares de prudência e equidade. A 

parte reclamada afirma a existência do débito, mas não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Pelo que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, 

em especial o extrato dos órgãos de restrição ao crédito, onde se vê que 

a parte reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, contava apenas 

com as restrições discutidas na presente ação, o quê, por si só, atrairia a 

compensação por ter sofrido danos morais. Ocorre que, por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, a pretensão indenizatória em danos 

morais prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do 

CC/2002, consoante orientação jurisprudencial oriunda do STJ – Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: STJ. Consumidor. Agravo regimental no 

agravo em recurso especial. Civil e processual civil. Inscrição indevida de 

nome em órgão de restrição ao crédito. Prescrição trienal. Súmula 83/STJ. 

«1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a inscrição indevida de nome 

em órgão de restrição ao crédito, promovida por banco e atinente a 

negócio jurídico bancário, decorre de um vício de adequação do serviço 

realizado pela instituição financeira, sendo-lhe aplicável o disposto no 

CCB/2002, art. 206, § 3º, V. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 51404 

- RS - Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - J. em 02/10/2014 - DJ 

07/10/2014 - Doc. LEGJUR 147.0484.3000.0400) STJ. Agravo regimental 

no agravo em recurso especial. Civil. Ação de indenização por danos 

morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de restrição ao 

crédito. Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. Inaplicabilidade 

do art. 27 do CDC, voltado apenas às hipóteses de fato do serviço. 

Agravo improvido. «1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido 

de que o prazo prescricional para a cobrança de danos morais 
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decorrentes da inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito é, 

na vigência do atual Código Civil, de três anos, previsto no art. 206, § 3º, 

V, do CCB/2002. 2. Se a parte agravante não apresenta argumentos 

hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, 

deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 

764578 - RS - Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 

26/10/2015 - Doc. LEGJUR 160.7643.7003.3100) No presente caso a 

negativação mais recente ocorreu em 24/03/2016, sendo a ação proposta 

em 19 de dezembro de 2010, portanto, já encontrava-se prescrito o prazo 

de 03 (três) anos para busca de reparação por prática de ato ilícito. Assim 

sendo, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelos 

fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação, 

apenas para declarar inexistentes os débitos discutidos neste feito, no 

total de R$ 676,10 (seiscentos e setenta e seis reais e dez centavos), 

cujos registros nos bancos de dados de inadimplentes foram efetivados 

pela parte reclamada. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Com amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto apresente minuta de sentença para homologação do 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020693-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

POSSIDONIA PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020693-38.2019.8.11.0002. REQUERENTE: POSSIDONIA PEREIRA 

MENDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro a preliminar arguida por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a 

parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas (ficha cadastral e histórico 

de contas), que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, 

verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da 

parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é 

fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. Por outro lado, embora a 

Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito em face da 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pela 

consumidora no ID n. 27721100 NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), ou seja, o extrato apresentado na exordial demonstra apenas a 

data de vencimento do débito ora discutido, razão pela qual, reitero que o 

mencionado documento não detém credibilidade. A Reclamante não se 

dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos Órgãos 

de Proteção ao Crédito (O QUAL, CERTAMENTE, EVIDENCIARIA NÃO SÓ A 

DATA EXATA DA EFETIVAÇÃO DA MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO 

TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL), 

motivo pela qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como 

uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de 

indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado, pois não é 

possível identificar a data de inclusão da restrição aqui discutida. Pelo 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente 

para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 59,52 (cinquenta e 

nove reais e cinquenta e dois centavos) e, determinar o cancelamento da 

correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de 

restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 
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______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020444-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURANIL BATISTA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020444-87.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JURANIL BATISTA DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. 

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada 

apresentou Contestação no prazo legal, afirmando em síntese, que os 

débitos objeto da demanda decorrem de lídima e hígida relação contratual, 

razão porque a negativação revela apenas o exercício regular do direito. 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus alegados 

na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada 

aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos “Parcelamento de Dívida”, estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade das assinaturas ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pela própria parte Reclamante. 

Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta 

de análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da 

área grafotécnica. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, bem como pela legitimidade do débito em questão, entendo pela 

licitude na inclusão do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto a relação 

contratual quanto o débito em questão, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, bem como ante a 

legitimidade do débito em questão. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto do Termo de Confissão de 

Dívida), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 

Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002220-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WASCHINGTON RODRIGO DA SILVA (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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002220-67.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WASCHINGTON RODRIGO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 
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inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (contrato assinado), além de outros elementos, tais como histórico 

de consumo, protocolos de atendimento, etc. Instado a se pronunciar em 

sua impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. 

Ademais, do confronto existente entre os documentos juntados na 

contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se que não 

ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em razão da parte 

reclamada ter apresentado, além do contrato, os documentos pessoais 

utilizados para abertura da conta corrente. Assim, uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito, devidamente comprovado 

pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação 

contratual avençada, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência de todos os pedidos formulados pela parte da 

Reclamante. De outro giro, indefiro o pedido de condenação em litigância 

de má-fé por não vislumbrar, no caso em tela, atitude que exorbite do 

direito de demandar em juízo. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE dos pedidos da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao MMº Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego 

Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000606-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANA DE OLIVEIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000606-27.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GEOVANA DE OLIVEIRA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 
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nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre as negativações e a propositura da presente demanda, entendo 

como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 

1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de 

R$ 450,55 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), 

inscrito no cadastro de inadimplentes em 16 de abril de 2015, no valor de 

R$ 226,93 (duzentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), 

negativado em 18 de maio de 2015, e de R$ 108,61 (cento e oito reais e 

sessenta e um centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 28 de 

junho de 2015; 2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da 

parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (janeiro de 2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no 

CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste 

feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014416-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GOMES VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014416-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELZA GOMES VIEGAS 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, proposta pela parte Reclamante em desfavor da 

Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito oriunda de relação jurídica inexistente. Tentada a 

conciliação, esta restou inexitosa. A parte Reclamada apresentou 

Contestação, afirmando em síntese, que os débitos objeto da demanda 

decorrem de lídima e hígida relação contratual, razão porque a 

negativação revela apenas o exercício regular do direito. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, 

circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos “cadastro 

de revendedor autônomo”, estando tal documento devidamente assinado 

com verdadeira identidade das assinaturas ali exarada em comparação 

com os documentos juntados pela própria parte Reclamante. Que se diga 

que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a 

olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Bem como os pedidos realizadores pela autora. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, bem como pela legitimidade 

do débito em questão, entendo pela licitude na inclusão do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Com 

efeito, sendo legítimos tanto a relação contratual quanto o débito em 

questão, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário 

narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, bem como ante a legitimidade do débito 

em questão. Por via de consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos 

débitos em aberto (objeto desta lide) corrigidos monetariamente pelo INPC, 

a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da contestação. Condeno ainda a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 
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Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001137-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA SILVA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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: 

1001137-16.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUZIA APARECIDA SILVA 

MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com documento pessoal. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto desta lide) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da contestação. 

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001907-09.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIELE PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência de débitos registrados em seu 

nome junto ao cadastro de inadimplentes. A empresa reclamada, por seu 

turno, contestou os termos da peça inicial, alegando, em síntese, a 

inexistência de dano indenizável. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que a 

improcedência dos pedidos elencados na peça exordial é medida que se 

impõe. Com efeito, a parte autora, em uma narrativa genérica, se limita a 

alegar a existência de uma negativação em seu nome, sem, contudo, 

indicar o valor da negativação, sua data ou número do contrato. Isso 

adquire maior importância tendo em vista o fato de que a autora da 

demanda possui outras negativações registradas em seu nome, o que, 

aliás, é verificável também nos pedidos. A propósito, o parágrafo segundo 

do art.14 estabelece que somente “É lícito formular pedido genérico 

quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da 

obrigação”, situação diversa da constante destes autos. Além disso, 

proferir uma sentença presumindo qual seria o pedido do autor da ação 

fere o princípio dispositivo/demanda, que exige que o julgador deve 

permanecer adstrito ao quanto requerido. Nesses termos e, considerando 

que o documento apresentado como prova aponta mais de uma 

negativação operada pela mesma empresa reclamada, entendo que o fato 

constitutivo do direito da autora não foi devidamente comprovado. 

Portanto, não comprovados os fatos alegados na inicial, os pedidos 

formulados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Assim, no que 

se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 

373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, por documento 

lícito e válido, sob pena de improcedência da reclamação, assim: Art. 373. 
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O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. (...) A parte demandante não se desincumbiu 

de referido ônus, porquanto só o fato de fazer alegações não garante, por 

si só a certeza do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja 

carreado aos autos as provas do seu direito. Assim, a prova que deveria 

ter sido produzida pela reclamante não é impossível ou excessivamente 

impossível, haja vista, que bastaria este ter juntado prova documental do 

seu direito, como manteve-se inerte, a improcedência se impõe. Nesse 

sentido: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – 

AFRONTA À SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DOCUMENTAL IMPRESCINDÍVEL À COMPROVAÇÃO DOS 

FATOS APONTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE INSTRUÇÃO POSTERIOR DO 

FEITO – PRECEDENTES DO STJ – INICIAL INDEFERIDA. A petição inicial da 

reclamação deverá ser instruída com prova documental voltada à 

demonstração da efetiva divergência a ser dirimida, sob pena de seu 

indeferimento. (N.U 1009240-52.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 

19/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019). Deve-se ainda apontar que a 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do 

Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito 

indenizatório. DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, 

opino para que seja julgada IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no 

pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão a MMº Juiz Togado. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza 

Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020332-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHONE MARCOS NUNES DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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: 

1020332-21.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JHONE MARCOS NUNES DE 

MELLO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com documento pessoal. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015577-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA KETLLY REI DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE SAGGIN PACHECO OAB - MT0014129S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S/A (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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015577-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IARA KETLLY REI DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S/A Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

indefiro o requerimento de designação de audiência de instrução e passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 
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parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (gravação de voz com a confirmação de dados pessoais), além de 

outros elementos, tais como histórico de consumo, protocolos de 

atendimento, etc. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA SILVA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (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: 

1001881-11.2020.8.11.0002. REQUERENTE: IDALINA SILVA DO CARMO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (gravação de voz com a confirmação de dados pessoais), além de 

outros elementos, tais como histórico de consumo, protocolos de 

atendimento, etc. Instado a se pronunciar em sua impugnação, a parte 

autora se manifestou. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Ademais, do confronto 

existente entre os documentos juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na 

contratação, em razão da parte reclamada ter apresentado, além do 

contrato, os documentos pessoais utilizados para abertura da conta 

corrente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito, devidamente comprovado pelos extratos carreados 

aos autos. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

de todos os pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, 

indefiro o pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, 

no caso em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018543-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE DA CONCEICAO TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018543-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOICE DA CONCEICAO 

TAVARES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 

SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020) Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre as negativações e a propositura da presente demanda, entendo 

como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no 

montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 

1) declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de 

R$ 434,41 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e um 

centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 06 de janeiro de 2018; 

2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente 

das entidades de restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oitomil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(janeiro de 2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para posterior 

homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 
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Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILNETE PINTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000354-24.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ZILNETE PINTO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos 

considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no 

artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o 

juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas 

partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico 

o entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para 

formar o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como 

bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Retificação do Polo Passivo: A reclamada pleiteia a retificação dos dados 

do processo para, ao invés de constar BANCO BRADESCO S/A, passe a 

constar como BANCO BRADESCARD S/A, CNPJ nº 04.184.779/0001-01, 

por ser a empresa responsável pelo contrato questionado nos autos, 

assim, acolho a preliminar e determino a retificação do polo passivo. 

Incompetência: Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial 

articulada pelas partes, para processar e julgar o feito. Esta causa, 

fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada 

complexa, sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia 

(grafotécnica). Ausência do Interesse de Agir: Entendo que tal preliminar 

deve ser rejeitada, porquanto a pretensão ao recebimento de indenização 

por dano moral é resistida e, portanto, presente o interesse de agir. Ainda, 

cumpre consignar que a inicial esta devidamente instruída com o extrato 

emitido pelos órgãos de proteção ao crédito. Inépcia da Inicial: Rejeito a 

preliminar de inépcia, pois sem nenhum esforço se vislumbra a causa de 

pedir, assim como o pedido, por lógica conclusão. Ainda, cumpre 

consignar que a inicial esta devidamente instruída com o extrato emitido 

pelos órgãos de proteção ao crédito. A Reclamante ajuizou a presenta 

ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos contrato de adesão ao 

cartão de crédito Compcard (ID n. 29381313) e faturas do cartão de 

crédito, estando o contrato assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com os documentos juntados pela 

própria Reclamante (Procuração e documento pessoal) e com o termo de 

audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário pericia 

por especialista da área grafotécnica. Cumpre consignar que houve 

apresentação de impugnação à Contestação. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Até mesmo 

porque, conquanto a parte autora informe que não possui débitos junto a 

reclamada, uma vez comprovado o vinculo jurídico, cabe a parte 

reclamante comprovar o pagamento da fatura que originou a inscrição do 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada e dos débitos negativados, não há 

se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 

80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da 

Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019570-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA LUIZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019570-05.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARGARIDA LUIZA DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Analisando 

os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 
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torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia 

a parte Reclamante a declaração de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

nome da parte Reclamante pela Reclamada. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato de cartão de crédito legitimamente firmado e 

inadimplido junto a VIA VAREJO S/A, a qual cedeu o crédito para a 

empresa Reclamada. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira 

e legal, ante a inadimplência da parte Requerente. Alega ainda, ausência 

de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, por ocasião da Contestação, apresentou 

o contrato de venda financiada entre a Via Varejo S/A e a Reclamante, 

porém não comprovou que sucedeu o direito de cobrança deste débito em 

especifico por meio de cessão de crédito. Isso porque, o instrumento de 

cessão de crédito apresentado pela Ré demonstra que tornou-se credora 

da Autora em 10/10/2018, todavia, conforme o extrato anexado pela 

própria Ré, a mesma inscreveu o nome da Autora nos órgãos de proteção 

ao crédito desde 24/05/2018 (id n. 28930293), ou seja, quando ainda não 

tinha todos os direitos e obrigações da relação contratual entre a Autora e 

a Via Varejo S/A. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Todavia, entendo que o débito 

restou demonstrado nos autos, por meio do contrato assinado (com 

verdadeira identidade de assinatura ali exarada em comparação com os 

documentos apresentados pela Autora, o que dispensa a realização de 

pericia grafotécnica), razão pela qual não há que se falar em declaração 

de inexistência do débito, mas tão somente na baixa da restrição, uma vez 

que a mesma é irregular, pois na época da inscrição a Ré não possuía os 

direitos de cobrança do débito inscrito. Contudo, não obstante o irrefutável 

ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pelo Autor não reivindica a guarida deste juízo. 

Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de restrição 

anexo ao id nº 28930293, O RECLAMANTE POSSUI APONTAMENTO 

RESTRITIVO PREEXISTENTE AO QUE ESTÁ SENDO DEBATIDO NESTA 

LIDE, o qual foram efetivados a pedido do credor “Club Mais 

Administradora de Cartões”. No tocante ao apontamento mencionado, 

consigna-se que a parte Reclamante não comprovou ser indevido ou que 

sua legitimidade foi questionada judicialmente. Reza a Súmula 385 do STJ 

que: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” (Destaquei). Com amparo em toda 

a fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em 

que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir 

uma anotação preexistente legítima em seu nome afasta completamente o 

alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, 

tenho plena convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser 

rechaçada. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada, somente para determinar a baixa da inscrição, realizada em 

24/05/2018, no nome da parte Requerente junto as entidades de restrição 

ao crédito. Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019555-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCYMARA VIRGULINO SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019555-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCYMARA VIRGULINO 

SILVA DOS REIS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos contrato de abertura de 

conta e adesão ao cartão de crédito (ID n. 29124826), extrato e faturas. 

Cumpre consignar a Autora apresentou impugnação à Contestação. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte da 

Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da 
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Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Até mesmo porque, conquanto a parte autora 

informe que o documento apresentado pela Ré não comprova o vinculo 

jurídico, observo que a abertura da conta corrente e adesão ao cartão de 

crédito, apesar de não estar assinado manualmente pela Autora, teve a 

sua adesão concretizada por meio eletrônico, sendo apresentado as fotos 

dos documentos pessoais encaminhados pela Autora (RG, CNH e seu 

retrato), demonstrando a veracidade do contrato apresentado, pois 

inclusive os dados constantes no referido documento são os mesmos 

informados na exordial. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada e dos débitos negativados, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019661-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODEMAR PINTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019661-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ODEMAR PINTO DE MORAES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, destaco que o 

deslinde das questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não 

dependem de dilação probatória, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, pois nunca 

manteve vinculo com a Ré. Carreado com a petição inicial, a parte Autora 

juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente, afirmando que o 

mesmo abriu conta corrente junto a agencia localizada em Várzea 

Grande/MT e aderiu ao cartão de crédito. Neste sentido, aduz que as 

negativações são verdadeiras e legais, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas e faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. Contudo, não 

obstante o irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a 

pretensão indenizatória (danos morais) almejada pelo Autor não reivindica 

a guarida deste juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no 

comprovante de restrição anexo ao id nº 29022944, O RECLAMANTE 

POSSUI APONTAMENTOS RESTRITIVOS PREEXISTENTES AO QUE ESTÁ 

SENDO DEBATIDO NESTA LIDE, o qual foram efetivados a pedido do 

credor “J P Pneus”. No tocante ao apontamento mencionado, consigna-se 

que a parte Reclamante não comprovou ser indevido ou que sua 

legitimidade foi questionada judicialmente. Reza a Súmula 385 do STJ que: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” (Destaquei). Com amparo em toda 

a fundamentação exarada no presente pronunciamento jurisdicional, em 

que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do Reclamante possuir 

uma anotação preexistente legítima em seu nome afasta completamente o 

alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, razão pela qual, 

tenho plena convicção de que a sua pretensão indenizatória merece ser 

rechaçada. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada, somente para declarar a inexistência dos débitos mencionados 

na inicial e, determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da 

parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018729-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO NEGRETTI (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018729-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEANDRO NEGRETTI 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a presente ação em 

desfavor da Reclamada, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito. Realizada a 

audiência para tentativa de conciliação, esta restou infrutífera. Por ocasião 

da Contestação, a reclamada alega que a dívida cobrada é originada de 

contrato inadimplido junto e empresa AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO S/A, a qual cedeu o crédito para a empresa Promovida 

(ausência de responsabilidade civil). Por fim, pleiteia pela improcedência 

dos pedidos iniciais. A parte Reclamante apresentou impugnação à 

contestação. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela 

existência do débito, afirmando que o Autor possuía junto a empresa 

Aymoré um contrato de financiamento de veiculo, o qual restou 

inadimplente, ocasionando na busca e apreensão do veiculo (autos n. 

3765-34.2016.811.0002), todavia, apesar do veiculo ter sido leiloado, a 

venda do bem não foi suficiente para quitação do débito, razão pela qual a 

empresa teria cedido o crédito a Reclamada. Para tanto, a Ré apresentou 

junto com a defesa o termo de cessão (id n. 29128408), a carta de 

comunicação da negativação (id n. 29128414), o mandado de busca e 

apreensão do veiculo financiado (id n. 29128413) e a nota de venda em 

leilão (id n. 29128410). Analisando as provas produzidas nos autos, 

observo que razão não assiste a parte Autora. Isso porque, muito embora 

a mesma alegue que a Ré não apresentou o contrato de financiamento, 

constato que as provas apresentadas são suficientes para comprovar o 

vinculo do Autor com a empresa Aymoré e a cessão do crédito. Conforme 

consta na nota de venda em leilão (id n. 29128410), o veiculo leiloado é 

referente ao complemento/contrato n. 20020575545, sendo que, esse 

mesmo numero de contrato consta no termo de cessão de crédito (id n. 

29128408 – pág. 2), bem como no extrato da negativação (id n. 

26661559). Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por 

parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica e débito, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Até mesmo porque, conquanto a parte autora 

informe que não possui débitos junto a Reclamada, uma vez comprovado o 

vinculo jurídico, cabe a parte Reclamante comprovar o pagamento de seus 

débitos, seja junto a empresa cedente ou junto a Reclamada, ônus do qual 

não se desincumbiu. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, 

a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020211-90.2019.8.11.0002. INTERESSADO: PAULO ROGERIO MORCILLO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a declaração de inexistência de débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Ademais, muito embora 

a Ré afirme que o uso regular da linha, inclusive com solicitações de 

reparos, não acostou as gravações telefônicas de solicitação desses 

serviços. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique o vinculo e o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte 
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Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da credora “Banco 

do Brasil”, o que pode ser facilmente visualizado no comprovante anexo 

no id n. 27558271. No tocante ao apontamento mencionado, consigna-se 

que a parte Reclamante não comprovou ser indevido ou que sua 

legitimidade foi questionada judicialmente. Assim, muito embora as 

negativações apontadas não sejam preexistente à negativação debatida 

na presente lide, o que, por sua vez, afasta a incidência da Súmula 385 do 

STJ, a mesma não merece ser desprezada, pois, detém relevância para 

fins de fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como, considerando a existência de outra 

negativação (não preexistente) em nome da Autora e ainda, a fim de evitar 

o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do 

pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial, bem como determinar o cancelamento da inscrição 

do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. 

Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a 

partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (19/08/2016). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001554-66.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JAMES MARTINS REQUERIDO: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos 

considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no 

artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o 

juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas 

partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico 

o entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para 

formar o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como 

bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

A Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos 

morais sofridos. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos contrato de abertura de conta e adesão ao cartão de crédito (ID n. 

29506793), extrato e faturas. Cumpre consignar a Autora apresentou 

impugnação à Contestação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, 

entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 
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crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Até mesmo 

porque, conquanto a parte autora informe que o documento apresentado 

pela Ré não comprova o vinculo jurídico, observo que a abertura da conta 

corrente e adesão ao cartão de crédito, apesar de não estar assinado 

manualmente pela Autora, teve a sua adesão concretizada por meio 

eletrônico, sendo apresentado as fotos dos documentos pessoais 

encaminhados pela Autora (RG e seu retrato), demonstrando a veracidade 

do contrato apresentado, pois inclusive os dados constantes no referido 

documento são os mesmos informados na exordial. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada e dos débitos negativados, não há 

se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante. Ante 

o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de 

C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001789-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON JORGE LEITE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001789-33.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADAILSON JORGE LEITE 

JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato demonstrando 

a existência do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a 

negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa Reclamada, por seu 

turno contesta tempestivamente, informando que os débitos ensejadores 

da negativação são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a 

parte Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e 

legal, ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil 

da empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, que entendo 

serem insuficientes e frágeis a comprovar o vinculo e o débito. Reitera-se 

que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante 

ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da própria 

Reclamada, o que pode ser facilmente visualizado no comprovante anexo 

no id n. 28174808. No tocante aos apontamentos mencionados, 

consigna-se que a parte Reclamante não está discutindo na presente 

ação. Assim, muito embora as negativações apontadas não sejam 

preexistentes à negativação debatida na presente lide, as mesmas não 

merecem ser desprezada, pois, detém relevância para fins de fixação do 

quantum indenizatório, já que o Autor poderia ter ajuizado uma única 

demanda em face da Ré. Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem 

como, considerando a existência de outra negativação (não preexistente) 

em nome da Autora e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 

1. Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(21/11/2017). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 
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Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001853-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARDSON ROQUE RONDON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001853-43.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JARDSON ROQUE RONDON 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos contrato de abertura de 

conta e adesão ao cartão de crédito (ID n. 29768352), extrato e faturas. 

Cumpre consignar a Autora apresentou impugnação à Contestação. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), 

mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte da 

Reclamante. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Até mesmo porque, conquanto a parte autora 

informe que o documento apresentado pela Ré não comprova o vinculo 

jurídico, observo que a abertura da conta corrente e adesão ao cartão de 

crédito, apesar de não estar assinado manualmente pela Autora, teve a 

sua adesão concretizada por meio eletrônico, sendo apresentado as fotos 

dos documentos pessoais encaminhados pela Autora (CNH, comprovante 

de endereço, cartão assinatura e seu retrato), demonstrando a 

veracidade do contrato apresentado, pois inclusive os dados constantes 

no referido documento são os mesmos informados na exordial. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada e dos débitos negativados, 

não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado 

e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001981-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CURVO DE MORAES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-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: 

1001981-63.2020.8.11.0002. AUTOR: SILVIO CURVO DE MORAES JUNIOR 

REU: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA Visto. A 

parte reclamante, intimada validamente, para comparecer à Sessão de 

Conciliação, não o fez e também não justificou sua ausência até a 

abertura do ato processual. Diante disso, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, 

condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

"Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 

9.099/95, é necessária a condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII 

Encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). 

Fica condicionado o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e 

pedidos, ao pagamento das custas processuais. Quantificada as custas 
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processuais, intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. 

Custas processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao 

arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002188-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DO CARMO MARTINS QUELIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002188-62.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE DO CARMO MARTINS 

QUELIM REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma 

vez que não reconhece o débito negativado. Tentada a conciliação, esta 

restou infrutífera. A parte Reclamada apresentou Contestação no prazo 

legal, afirmando em síntese, que os débitos objeto da demanda decorrem 

de lídima e hígida relação contratual, razão porque a negativação revela 

apenas o exercício regular do direito. Afirmou ainda que a Reclamante 

tenta enriquecer-se de maneira espúria. Pois bem. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, 

circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência dos débitos, juntando aos autos 

diversos documentos que levam a tal conclusão. A Reclamada juntou aos 

autos o termo de confissão de divida (id n. 29872376), além do histórico 

de contas, estando o documento devidamente assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura nos 

documentos juntados pelo próprio Reclamante, bem como com o termo de 

audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a pericia 

por especialista da área grafotécnica. Assim, entendo que resta 

comprovado nos autos a existência da relação jurídica, por meio do 

instrumento de confissão de divida, que é referente a mesma UC 

constante no histórico de contas apresenta pela Reclamada, bem como 

entendo estar comprovada a legitimidade do débito em questão, pois 

tratar-se do exato valor da fatura vencida em 29/08/2017 e não adimplida, 

logo, entendo pela licitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, 

nos termos do art. 188, I do Código Civil. Com efeito, sendo legítimos tanto 

a relação contratual quanto o débito em questão, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte do Reclamante. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos 

toda a documentação apresentada, certamente seria condenada em 

danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a legitimidade dos débitos em questão. Julgo 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001980-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO CURVO DE MORAES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001980-78.2020.8.11.0002. AUTOR: SILVIO CURVO DE MORAES JUNIOR 

REU: BANCO BRADESCARD S.A Visto. A parte reclamante, intimada 

validamente, para comparecer à Sessão de Conciliação, não o fez e 

também não justificou sua ausência até a abertura do ato processual. 

Diante disso, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com 

fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. Ainda, condeno a parte reclamante 

ao pagamento das custas processuais. "Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a 

condenação em custas." (Enunciado 28 do XIII Encontro do Fórum 

Permanente de Coordenadores de Juizados Especiais). Fica condicionado 

o ajuizamento de nova ação, com identidade de partes e pedidos, ao 

pagamento das custas processuais. Quantificada as custas processuais, 

intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 dias. Custas 

processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, ao arquivo, 

com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IZILIANO MOGENIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002359-19.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO IZILIANO MOGENIO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a declaração de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique o vinculo e o 

débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da credora “Banco 

Itau Consignado S/A”, o que pode ser facilmente visualizado no 

comprovante anexo no id n. 28395447. No tocante ao apontamento 

mencionado, consigna-se que a parte Reclamante não comprovou ser 

indevido ou que sua legitimidade foi questionada judicialmente. Assim, 

muito embora as negativações apontadas não sejam preexistente à 

negativação debatida na presente lide, o que, por sua vez, afasta a 

incidência da Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser desprezada, 

pois, detém relevância para fins de fixação do quantum indenizatório. 

Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando a existência 

de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e ainda, a fim 

de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência 

dos débitos mencionados na inicial, bem como determinar o cancelamento 

da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (23/06/2018). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

aos débitos discutidos neste feito. Sem custas e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo 

Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002301-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE CRUZ DE PAULA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002301-16.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CRISTIANE CRUZ DE PAULA 

BATISTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma 

vez que não reconhece o débito negativado. Tentada a conciliação, esta 

restou infrutífera. A parte Reclamada apresentou Contestação no prazo 

legal, afirmando em síntese, que os débitos objeto da demanda decorrem 

de lídima e hígida relação contratual, razão porque a negativação revela 

apenas o exercício regular do direito. Afirmou ainda que a Reclamante 

tenta enriquecer-se de maneira espúria. Pois bem. Em razão de se tratar 

de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada aos elementos, 

circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência dos débitos, juntando aos autos 

diversos documentos que levam a tal conclusão. A Reclamada juntou aos 

autos o termo de confissão de divida (id n. 29899284), além do histórico 

de contas, estando o documento devidamente assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura nos 

documentos juntados pelo próprio Reclamante, bem como com o termo de 

audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a pericia 

por especialista da área grafotécnica. Assim, entendo que resta 

comprovado nos autos a existência da relação jurídica, por meio do 

instrumento de confissão de divida, que é referente a mesma UC 

constante no histórico de contas apresenta pela Reclamada, bem como 

entendo estar comprovada a legitimidade do débito em questão, pois 

tratar-se do exato valor das faturas vencidas em 08/01/2018 e 05/02/2018 

não adimplidas, logo, entendo pela licitude na inclusão do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Com 

efeito, sendo legítimos tanto a relação contratual quanto o débito em 

questão, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário 

narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e 

a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, certamente 

seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o 

que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não 

deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a legitimidade dos débitos em questão. Julgo 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como litigante de 

má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 

da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão 

ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002266-56.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELENE BATISTA SARMENTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte 

reclamada condenada e judicialmente compelida ao pagamento de 

indenização por danos morais, por inclusão indevida de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 91,10 (noventa e um reais e 

dez centavos). Alega a parte reclamante que nunca teve qualquer 

negociação com a Reclamada, razão pela qual não reconhece os débitos 

lançados em seu nome e CPF, sendo indevida às restrições comerciais. A 

parte reclamada em contestação alegou em preliminar a prescrição da 

pretensão indenizatória e, no mérito, afirma, em suma, que não cometeu 

ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de 

causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação, ou a 

imposição da indenização, em patamares de prudência e equidade. 

Apesar de a Ré afirmar a existência do débito não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas e relatório de chamadas, 

que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a 

alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 

Pelo que evidenciam os documentos trazidos com a inicial, em especial o 

extrato dos órgãos de restrição ao crédito, onde se vê que a parte 

reclamante, por ocasião do ajuizamento da ação, contava apenas com as 

restrições discutidas na presente ação, o quê, por si só, atrairia a 

compensação por ter sofrido danos morais. Ocorre que, por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, a pretensão indenizatória em danos 
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morais prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do 

CC/2002, consoante orientação jurisprudencial oriunda do STJ – Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: STJ. Consumidor. Agravo regimental no 

agravo em recurso especial. Civil e processual civil. Inscrição indevida de 

nome em órgão de restrição ao crédito. Prescrição trienal. Súmula 83/STJ. 

«1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a inscrição indevida de nome 

em órgão de restrição ao crédito, promovida por banco e atinente a 

negócio jurídico bancário, decorre de um vício de adequação do serviço 

realizado pela instituição financeira, sendo-lhe aplicável o disposto no 

CCB/2002, art. 206, § 3º, V. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 51404 

- RS - Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - J. em 02/10/2014 - DJ 

07/10/2014 - Doc. LEGJUR 147.0484.3000.0400) STJ. Agravo regimental 

no agravo em recurso especial. Civil. Ação de indenização por danos 

morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de restrição ao 

crédito. Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. Inaplicabilidade 

do art. 27 do CDC, voltado apenas às hipóteses de fato do serviço. 

Agravo improvido. «1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido 

de que o prazo prescricional para a cobrança de danos morais 

decorrentes da inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito é, 

na vigência do atual Código Civil, de três anos, previsto no art. 206, § 3º, 

V, do CCB/2002. 2. Se a parte agravante não apresenta argumentos 

hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, 

deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo regimental 

a que se nega provimento.» ( STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 

764578 - RS - Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 

26/10/2015 - Doc. LEGJUR 160.7643.7003.3100) No presente caso a 

negativação mais recente ocorreu em 05/10/2015, sendo a ação proposta 

em 10 de janeiro de 2020, portanto, já encontrava-se prescrito o prazo de 

03 (três) anos para busca de reparação por prática de ato ilícito. Assim 

sendo, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelos 

fundamentos acima, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação, 

apenas para declarar inexistentes os débitos discutidos neste feito, no 

total de R$ 91,10 (noventa e um reais e dez centavos), cujos registros nos 

bancos de dados de inadimplentes foram efetivados pela parte reclamada. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Com 

amparo no que preconiza o artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

apresente minuta de sentença para homologação do Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002663-18.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCO GONCALO 

ALVES DE MACEDO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito por 

débito no valor de R$ 507,07 (quinhentos e sete reais e sete centavos), 

sendo que não reconhece legítimo, bem como não reconhece legítima a 

relação contratual, pugnando pela declaração de inexistência do débito e 

condenação em danos morais. DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA 

Analisando detidamente o presente processo e o feito nº 

1015111-57.2019.8.11.0002, verifica-se que, ocorre o fenômeno da 

litispendência, já que se tratam das mesmas partes, dos mesmos fatos e 

dos mesmos pedidos. Destaca-se que em ambos os processo se discute 

a inscrição indevida por débitos nos valores de: R$ 159,50 (cento e 

cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), vencido em 08/03/2015, 

contrato 020151521845061; R$ 63,59 (sessenta e três reais e cinquenta e 

nove centavos), vencido em 08/05/2015, contrato 020151554561664; R$ 

150,59 (cento e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos), vencido em 

08/04/2015, contrato 020151544203204 e R$ 133,39 (cento e trinta e três 

reais e trinta e nove centavos), vencido em 08/02/2015, contrato 

020141489800898. Portanto, de acordo com as regras consagradas nos §

§ 1º, 2º e 3º do artigo 337 do Novo Código de Processo Civil, restará 

visualizada a litispendência quando for reproduzida a ação anteriormente 

ajuizada, sendo idênticas as ações quando possuírem as mesmas partes, 

a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo caracterizada a 

litispendência quando for repetida uma ação em curso: “Art.337. §1º. 

Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. Art.337. §2º. Uma ação é idêntica à outra quando 

tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 

Art.337. §3º. Há litispendência, quando se repete ação, que está em 

curso.” Destarte, que a ação 1015111-57.2019.8.11.0002 foi distribuída 

em 16/10/2019 ao passo em que a presente ação foi distribuída 

posteriormente em 28/01/2020, cumpre destacar que além do outro 

processo ter sido distribuído antes deste processo, naquele também 

ocorreu a primeira citação válida na data de 23/10/2019, bem como, 

apesar de ter sido proferida sentença, ainda não transitou em julgado, 

consoante se observa pelas movimentações do Sistema Pje. Logo, 

restando idênticas todas as facetas que compõe a tríade processual, 

necessário o reconhecimento da litispendência, com a consequente 

extinção do feito. Diante do exposto, acolho a preliminar e com fulcro no 

art. 485, inciso V do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, ante a demonstração de litispendência. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 
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______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos 

autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do 

contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação 

(LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 

10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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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: 

1001087-87.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DARCI RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado com a 

inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com a procuração. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto desta lide) corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da contestação. 

Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), 

ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017689-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JURENO EDMUNDO DE PAULA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 
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mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001859-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LIDIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001859-50.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ANTONIO LIDIO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual rejeito o pedido de designação de 

audiência de instrução, e passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece como legítimo. 

Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato do 
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SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da presente 

demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. 

A empresa Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são decorrentes 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente, entretanto não 

comprovou ter notificado previamente a autora da demanda quando da 

inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Neste sentido, aduz 

que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, fatura e histórico de faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. Nesses termos, a inserção do nome da parte Reclamante 

nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, 

ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que 

pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto 

da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se 

tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020). Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre a negativação e a propositura da presente demanda, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 

47,14 (quarenta e sete reais e catorze centavos), inscrito no cadastro de 

inadimplentes em 30 de janeiro de 2016; 2) determinar o cancelamento da 

inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (janeiro de 2016). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002874-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELY ALMEIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002874-54.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RAFAELY ALMEIDA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 
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torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das 

entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou 

extrato demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, 

que culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação. Ademais, muito embora a 

Ré afirme que o uso regular da linha, inclusive com solicitações de 

reparos, não acostou as gravações telefônicas de solicitação desses 

serviços. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado 

pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique o vinculo e o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte 

Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui 

discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se 

revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da credora “Lojas 

Riachuelo S/A”, o que pode ser facilmente visualizado no comprovante 

anexo no id n. 28602143. No tocante ao apontamento mencionado, 

consigna-se que a parte Reclamante não comprovou ser indevido ou que 

sua legitimidade foi questionada judicialmente. Assim, muito embora as 

negativações apontadas não sejam preexistente à negativação debatida 

na presente lide, o que, por sua vez, afasta a incidência da Súmula 385 do 

STJ, a mesma não merece ser desprezada, pois, detém relevância para 

fins de fixação do quantum indenizatório. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, bem como, considerando a existência de outra 

negativação (não preexistente) em nome da Autora e ainda, a fim de evitar 

o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). 

Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do 

pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do 

art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência dos débitos 

mencionados na inicial, bem como determinar o cancelamento da inscrição 

do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. 

Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a 

partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (12/04/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017694-15.2019.8.11.0002
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JURENO EDMUNDO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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: 

1017694-15.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JURENO EDMUNDO DE PAULA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 
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fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian. Sustenta que 

seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito 

que desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS NESTA LIDE. 

Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

(Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um julgado contemplado 

pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE 

– ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - 

SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros 

anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não 

pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 

1075299/RS). (Ap 87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com 

amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento 

jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do 

Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta 

completamente o alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, 

razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão 

indenizatória merece ser rechaçada. Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, apenas 

para: DECLARAR a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo debatido nesta lide, devendo o Reclamado promover a baixa 

definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003186-30.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WILLIAM GONCALO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

indefiro o requerimento de designação de audiência de instrução e passo 

ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 
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Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato assinado), além de outros elementos de prova. Instado a 

se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por 

parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em 

razão da parte reclamada ter apresentado, além do contrato, os 

documentos pessoais utilizados para abertura da conta corrente. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, 

devidamente comprovado pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência de todos os 

pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, indefiro o 

pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, no caso 

em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020570-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FRANCISCO DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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: 

1020570-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLAUDIO FRANCISCO DAS 

NEVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se 

a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito 

de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação 

em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 247 de 298



julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018241-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018241-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAIR PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou de 

comparecer à audiência, sem qualquer justificativa, entretanto, a parte 

reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, 

inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Pois bem. Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como 

meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação 

processual, esperança de um processo viável, célere e econômico. 

Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a 

qualquer hora,  estando disponível  para consul tar  os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiencia de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Novo Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 
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julgamento de mérito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do NCPC. Propôs a parte requerente ação 

no qual objetiva a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação a uma dívida não tem 

conhecimento ou que nunca contraiu perante a parte requerida, 

desconhecendo por completo o fato. A parte requerida contesta a 

presente ação, trazendo contrato assinado, cuja assinatura se assemelha 

àquela apresentada nos documentos que instruíram a inicial, bem como 

outros elementos de prova que demonstram a existencia de vínculo 

jurídico entre as partes e a existencia do débito da parte autora com a 

parte requerida, não havendo que se falar em danos morais, sendo caso 

de improcedência dos pedidos iniciais. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Ressalta-se que a 

parte autora poderia ter apresentado impugnação à contestação, 

entretanto, nada manifestou quanto aos documentos juntados pela parte 

requerida, ao invés, deixou de comparecer à audiência de conciliação. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos 

cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, documentos esses devidamente assinados pela parte 

requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do CPC/2015. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Com intuito 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do NCPC/15; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, pagamento de honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC/2015). Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINIL MARIO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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: 

1001025-47.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUCINIL MARIO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A parte Promovente, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato, conforme se verifica pelo termo audiência. Assim, 

diante da contumácia da parte promovente, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, 

nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se 

de Autor ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das 

custas processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002281-25.2020.8.11.0002
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JOSILAURA SOARES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-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: 

1002281-25.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSILAURA SOARES DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 
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assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002259-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARE APARECIDA MARCAL DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-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: 

1002259-64.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROSEMARE APARECIDA 

MARCAL DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia 

a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 
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negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de contas, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente uma hígida 

relação contratual. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na 

prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de 

que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora NÃO PROPORCIONOU A ESTE 

JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela 

Demandante sequer demonstra qual a data exata em que a inserção 

restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta 

liquidação da sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado 

documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se 

que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo 

diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva 

do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002299-46.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JANDERSON FRANCISCO 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 
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que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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WEVERSON SANTOS AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE SANTOS DOS ANJOS OAB - MT18378-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002410-30.2020.8.11.0002. AUTOR: WEVERSON SANTOS AMORIM REU: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se 

encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção 

de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de determinado 

débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência do 

débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação do 

nome da parte Reclamante pela Reclamada. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência da parte Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. Conquanto 

tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente ficha 

cadastral e histórico de contas, que entendo serem insuficientes e frágeis 

a demonstrar cabalmente uma hígida relação contratual. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na prática de um ato ilícito 
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em face da Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão 

indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição 

apresentado pela consumidora NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado documento não 

detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que o Reclamante 

não se dignou em obter um documento idôneo diretamente no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo qual, a fim de evitar que o 

Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte de enriquecimento indevido, 

entendo que o pedido de indenização por supostos danos morais deve ser 

rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida apenas 

para DECLARAR a inexigibilidade do débito debatido nestes autos, 

devendo a Reclamada promover a baixa definitiva do apontamento 

restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data, 

não havendo de se falar em qualquer indenização a título de danos morais. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza 

Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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EVANETE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (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: 

1002168-71.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EVANETE DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian. Sustenta que 

seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito 

que desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS NESTA LIDE. 

Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

(Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um julgado contemplado 

pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE 

– ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - 

SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros 

anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não 

pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 

1075299/RS). (Ap 87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com 

amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento 

jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do 

Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta 

completamente o alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, 

razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão 

indenizatória merece ser rechaçada. Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, apenas 
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para: DECLARAR a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo debatido nesta lide, devendo o Reclamado promover a baixa 

definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002139-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SANTOS ARRUDA OAB - MT19671/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1002139-21.2020.8.11.0002. REQUERENTE: KAROLINE ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com a procuração. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018088-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMERSON MARTINS SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1018088-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JAMERSON MARTINS 

SOARES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 
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pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian. Sustenta que seu nome esteve 

inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS NESTA LIDE. 

Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

(Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um julgado contemplado 

pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE 

– ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - 

SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros 

anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não 

pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 

1075299/RS). (Ap 87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com 

amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento 

jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do 

Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta 

completamente o alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, 

razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão 

indenizatória merece ser rechaçada. Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, apenas 

para: DECLARAR a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo debatido nesta lide, devendo o Reclamado promover a baixa 

definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015039-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1015039-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA 

FILHO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo, bem como não 

reconhece legítima a relação contratual. Carreado com a petição inicial, a 

parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA demonstrando a existência 

do débito, objeto da presente demanda, que culminou com a negativação 

do nome da parte Reclamante pela Reclamada. Já de outro tanto, a parte 

Requerida anexou nos autos, áudio, o qual demonstra a contratação do 

serviço da reclamada, comprovando assim a existência de relação 

contratual e de débitos pendentes, validando e amparando o débito 

apontado na restrição creditícia em apreço. Referidos áudios traduzem em 

provas a socorrer as alegações trazidas pelo Requerido, apresentando 

todos os dados pertinentes. Acerca do ônus da prova descreve o Novo 

Código de Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu cumprimento à 

regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao rebater os 
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argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a comprovação 

documental suficiente ao afastamento da procedência do pedido em seu 

desfavor. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Dispositivo: 

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente 

entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de consequência, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante 

ao pagamento dos débitos em aberto (objeto da lide), corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir da data da contestação e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condeno ainda a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza 

Leiga Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002780-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANE JOANICE DA SILVA DORIGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1002780-09.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JANE JOANICE DA SILVA 

DORIGAO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 
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da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002465-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1002465-78.2020.8.11.0002. AUTOR: FAGNER DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 
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julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002744-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER BORGES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

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: 

1002744-64.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CLEBER BORGES DE SOUZA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de contas, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente uma hígida 

relação contratual. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na 

prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de 

que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pelo consumidor NÃO PROPORCIONOU A ESTE 

JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela 

Demandante sequer demonstra qual a data exata em que a inserção 

restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta 

liquidação da sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado 

documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se 

que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo 

diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva 

do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 
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vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-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: 

1001885-48.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALINE PAULA DA SILVA 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

comprovar o vinculo e o débito. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Por derradeiro, registra-se que 

este juízo não pode fechar os olhos no que diz respeito à existência de 

outros apontamentos restritivos em nome da Reclamante, o qual foi 

efetivado a pedido da própria Reclamada, o que pode ser facilmente 

visualizado no comprovante anexo no id n. 28206936. No tocante ao 

apontamento mencionado, consigna-se que a parte Reclamante ajuizou a 

ação n. 1001891-55.2020.8.11.0002, sendo realizado acordo nos autos 

com recebimento de valores a titulo de danos morais. Assim, muito embora 

a negativação apontada não seja preexistentes à negativação debatida na 

presente lide, a mesma não merece ser desprezada, pois, detém 

relevância para fins de fixação do quantum indenizatório, já que o Autor 

poderia ter ajuizado uma única demanda em face da Ré. Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando a existência 

de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e ainda, a fim 

de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (10/08/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação aos débitos discutidos neste feito. 
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Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003816-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVANDRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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: 

1003816-86.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EDIVANDRO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência das faturas 

referentes aos meses de dezembro de 2018 a fevereiro de 2019. Alega 

ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte 

Autora. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição 

inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(21/12/2018). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 
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______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020572-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIVAL NUNES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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: 

1020572-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LENIVAL NUNES CARVALHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual rejeito o 

pedido de designação de audiência de instrução, e passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

como legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

do SCPC/SERASA demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente, entretanto não comprovou ter notificado previamente a autora 

da demanda quando da inscrição de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a 

Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação, mas tão somente telas sistêmicas, fatura e 

histórico de faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. Nesses 

termos, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Nesse mesmo 

sentido: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA 

OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INCLUSAO DO NOME DA 

CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. Se o consumidor nega a 

responsabilidade pela obrigação questionada, cabia a instituição financeira 

demonstrar a sua origem, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto 

no art. 373, II, do CPC, haja vista a inexistência de apresentação de defesa 

nos autos. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao 

crédito, por obrigação considerada indevida configura-se ato ilícito e gera 

a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. 

O valor da indenização por dano moral, deve ser fixado nos parâmetros 

da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1006031-64.2018.8.11.0015, 

TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal 

Única, Julgado em 21/02/2020, Publicado no DJE 26/02/2020). Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos e o tempo decorrido 

entre a negativação e a propositura da presente demanda, entendo como 

justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 
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desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) 

declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, no valor de R$ 

113,98 (cento e treze reais e noventa e oito centavos), inscrito no 

cadastro de inadimplentes em 06 de fevereiro de 2017; 2) determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, e; 3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (fevereiro de 2017). 

Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo 

da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente 

com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002013-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS VIEGAS SANTIAGO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002013-68.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DOMINGAS VIEGAS 

SANTIAGO PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc Trata-se de ação 

consumerista ajuizada por MARIA DOMINGAS VIEGAS SANTIAGO 

PEREIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, postulando indenização por danos morais em razão de 

suposta negativação indevida de seu nome junto a cadastro de 

inadimplentes. Em que pese a presença dos pressupostos de constituição 

e de desenvolvimento válido e regular do processo, a demandante 

apresentou pedido requerendo a desistência da ação. Diante do exposto, 

opino pela homologação do pedido de DESISTÊNCIA formulado pela parte 

autora, extinguindo-se o presente feito sem julgamento do mérito, com 

base no disposto no art.485, inciso VIII, do CPC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da 

S i l v a  S o u z a  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___ Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, 

a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à 

Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, 

no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias 

recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada 

pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003202-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 

1003202-81.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FABIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. A presente ação foi distribuída em 3 de fevereiro 

de 2020. Entretanto, em 18/08/2016 a parte Reclamante havia distribuído 

ação idêntica (negativação indevida pela Ré no valor de R$ 151,07 

vencido em 10/01/2016), sob o nº 8061153-53.2016.811.0001, que foi 

extinta sem resolução de mérito em 27/10/2016 devido à ausência 

injustificada do Autor à audiência, restando à parte a obrigação de 

recolher as custas processuais, consoante constou na sentença: “(...) 

Assim sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e 

tampouco apresentado justificativa plausível, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte 

Reclamante: a) no pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito; e, b) em multa de 2% sobe o valor da causa, em 

favor do Estado. (...).” Assim, tendo a parte Reclamante dado causa a 

extinção da ação anteriormente ajuizada, bem como sido condenado ao 

pagamento das custas processuais, necessário se faz a comprovação do 

recolhimento prévio das custas do processo 8061153-53.2016.811.0001. 

Logo, sem a demonstração do pagamento o indeferimento da ação é a 

medida cabível. Posto isso, com fulcro no art. 485, I, do CPC, opino pela 

EXTINÇÃO da presente ação, sem julgamento de mérito. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos 

autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do 

contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação 

(LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 

10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019020-10.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019020-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IRENE CAVALCANTE DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato assinado), além de outros elementos de prova. Instado a 

se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por 

parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em 

razão da parte reclamada ter apresentado, além do contrato, os 

documentos pessoais utilizados para abertura da conta corrente. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, 

devidamente comprovado pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência de todos os 

pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, indefiro o 

pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, no caso 

em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016185-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA GERMANA CORREA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA JESUS DEL POSSO OAB - MT23794/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (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: 

1016185-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CICERA GERMANA CORREA 

MUNIZ REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que 

aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a 

todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual passo ao julgamento. A parte Autora ajuizou a presente ação de 

obrigação de fazer c/c danos morais, ao argumento de falha na prestação 

de serviço da empresa Ré. Afirma que em Fevereiro de 2019 procurou a 

Ré para renegociação dos débitos pendentes de 2018 e rematrícula do 

ano de 2019, tendo sido ofertado uma negociação no valor de R$ 

13.636,36 (treze mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis 

centavos), para pagamento em 12 parcelas, todavia, por questões 

financeiras, não teria firmado a renegociação. Segue narrando que ao 

tentar realizar novamente a renegociação teria se deparado com um débito 

no valor de R$ 43.071,24 (quarenta e três mil, setenta e um reais e vinte e 

quatro centavos), razão pela qual teria procurado a Ré no dia 06/08/2019, 

para receber maiores informações sobre o valor cobrado, mas não houve 

esclarecimentos. Assim, requer que a Ré seja compelida a cumprir 

integralmente com o Instrumento Particular de Confissão e Novação de 

Divida no valor de R$ 13.636,36 parcelado em doze vezes, incluído a taxa 

de rematrícula, bem como abster de incluir seu nome nos órgãos de 

restrição ao crédito e ao pagamento dos danos morais. Realizada 

audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A Instituição Ré 

apresentou defesa tempestivamente, oportunidade, em que alega 

ausência de ato ilícito, em virtude da inadimplência da Autora. Argumenta 

que a Autora aderiu ao financiamento estudantil PEP 30, sendo que nos 

casos de cancelamento de matricula, não renovação de matrícula, 

transferência para outra instituição, trancamento da matricula ou 

abandono, haverá o vencimento antecipado do saldo remanescente. Logo, 

argumenta que com a não renovação da matricula e abandono do curso 

pela parte Autora, houve o vencimento antecipado do saldo, razão pela 

qual o débito é devido. A Reclamante apresentou impugnação à 

contestação, afirmando que não houve abandono do curso, mas que não 

realizou a rematrícula por inercia e negligencia da Ré. Pois bem. 

Analisando os autos, observo que a Autora afirma que em Fevereiro de 

2019 obteve a proposta de negociação dos débitos pendentes no valor de 

R$ 13.636,36 (treze mil seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis 

centavos), para pagamento em 12 parcelas, contudo, a própria Autora 

afirma que na época não teve condições de arcar com o valor ofertado 

pela Ré. Ainda, conforme narrado na exordial, a Autora procurou 

novamente a Ré apenas em Agosto de 2019 para renegociação dos seus 

débitos. Desse modo, não vislumbro qualquer negligencia da Ré pela 

cobrança dos débitos, em virtude da previsão contratual de vencimento 

antecipado do débito em caso de não renovação da matricula. Isso 
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porque, conforme confesso pela própria Autora, não houve a renovação 

da matricula, o que caracteriza a desistência do curso, não estando, 

portanto, caracterizado ato ilícito por parte da Instituição Ré capaz de 

configurar o dever de indenizar a Autora moralmente. Além disso, deve 

ser ponderado que a proposta da Ré no valor de R$ 13.636,36 (treze mil 

seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), em 12 parcelas, 

ocorreu em fevereiro de 2019 e, no caso, a Reclamante pugna pelo 

pagamento de igual valor em outubro de 2019 (ajuizamento da ação), ou 

seja, sem qualquer atualização monetária, apesar de ter admitido que, na 

época, não tinha condições de arcar com o valor ofertado. Cabe destacar 

que quanto ao pedido da parte autora de condenação da Ré no 

cumprimento integral da renegociação ofertada em fevereiro de 2019, o 

credor não pode ser obrigado a receber o crédito nos limites ou da forma 

que o devedor quer, por força do art. 313 e 314 do Código Civil. Nesse 

sentido, também destaco o entendimento jurisprudencial: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PEDIDO DE 

PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O CREDOR 

A RECEBER A PRESTAÇÃO DE FORMA DIVERSA DA CONTRATADA. 

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313 E 314 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA 

MANTIDA. 1- Relata o autor possuir dívida com a requerida. Afirma ter 

tentado parcelar o débito conforme sua condição financeira, no entanto, a 

ré ofereceu proposta que lhe desagradou. 2- A eventual modificação na 

forma de pagamento advém da concordância do credor, porquanto este 

não pode ser compelido a receber parcelas se assim não ajustou, nos 

termos do disposto no art. 314 do Código Civil. 3- Sentença de 

improcedência mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009053794, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em: 11-12-2019). Em vista disso, não sendo a parte Ré obrigada a 

receber seu crédito nos termos pleiteados pela Autora e não estando 

comprovado nos autos qualquer ato ilícito capaz de ensejar no dever de 

reparar moralmente a Requerente, seu pleito deve ser julgado 

improcedente. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte Reclamante. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006947-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON GOMES PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT15383-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT25041/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006947-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NILTON GOMES PEREIRA 

JUNIOR REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual indefiro o 

requerimento de designação de audiência de instrução e passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Incompetência: 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

parte Reclamante, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de qualquer espécie de perícia técnica. 

Fundamento e decido. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta pela 

parte Reclamante em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela declaração da inexistência da relação jurídica e do débito, além da 

reparação pelos danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos documento que comprova a relação jurídica 

entre (Contrato assinado), além de outros elementos de prova. Instado a 

se pronunciar em sua impugnação, a parte autora se manifestou. Sendo 

assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por 

parte da Reclamante. Ademais, do confronto existente entre os 

documentos juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, 

infere-se que não ocorreu qualquer tipo de fraude na contratação, em 

razão da parte reclamada ter apresentado, além do contrato, os 

documentos pessoais utilizados para abertura da conta corrente. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, 

devidamente comprovado pelos extratos carreados aos autos. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência de todos os 

pedidos formulados pela parte da Reclamante. De outro giro, indefiro o 

pedido de condenação em litigância de má-fé por não vislumbrar, no caso 

em tela, atitude que exorbite do direito de demandar em juízo. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, opino pelo JULGAMENTO 

IMPROCEDENTE dos pedidos da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013592-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013592-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GILBERTO PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. Prefacialmente, devemos 

considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no 

artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o 

juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas 

partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico 

o entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para 

formar o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como 

bem preleciona o artigo 335, I do CPC. A parte Autora ajuizou a presente 

reclamação cível em desfavor da Ré, ao argumento de falha na prestação 

de serviço. Realizada audiência de conciliação o acordo restou infrutífero. 

A empresa Reclamada contestou tempestivamente, alegando, em suma, a 

ausência de falha na prestação de serviço, e, consequentemente, 

ausência do dever de indenizar. O Reclamante apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Analisando os autos observo ser incontroverso 

que no vencimento da parcela 09/09/2019 o saldo devedor do Autor era 

de R$ 655,49 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove 

centavos), bem como que a parcela vencida em 09/09/2019 no valor de R$ 

59,59 (cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), não foi 

baixada em razão de ter sido pago e computado o valor de R$ 56,59 

(cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). A controvérsia dos 

autos está com relação a formalização do novo acordo e o remanescente 

a ser pago. Afirma o autor que no acordo anterior restaria para pagamento 

apenas o valor de R$ 655,49 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e 

quarenta e nove centavos) em 11 parcelas, todavia, o novo acordo seria 

em 12 parcelas de R$ 60,00 (sessenta reais), totalizando o valor de R$ 

720,00 (setecentos e vinte reais), ocasionando em um prejuízo de R$ 

64,51 (sessenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Contudo, os 

argumentos do Autor não possuem respaldo probatório. Isso porque, 

conforme demonstrado pela Ré em sua defesa, o novo acordo formalizado 

pelo Autor consiste em uma entrada no valor de R$ 60,00 (sessenta 

reais), mais 9 (nove) parcelas no valor de R$ 54,20 (cinquenta e quatro 

reais e vinte centavos) e 1 (uma) parcela no valor de R$ 54,18 (cinquenta 

e quatro reais e dezoito centavos), totalizando R$ 601,98 (seiscentos e 

um reais e noventa e oito centavos) conforme consta no extrato anexado 

na própria inicial (id n. 24391996). Além disso, quando da apresentação da 

defesa, consta a informação de que o autor já havia efetuado o 

pagamento de três parcelas do acordo (id n. 27465939) no valor de R$ 

54,20 (cinquenta e quatro reais e vinte centavos). Desse modo, competia 

ao Autor comprovar por meio dos boletos ou comprovantes de pagamento 

que o valor cobrado/pago na entrada e nas parcelas 1 a 3 foram em valor 

diverso do constante nos documentos do acordo apresentado nos autos, 

ônus do qual não se desincumbiu. Assim, não tendo a parte Autora 

comprovado falha na prestação de serviço da Ré, deve ser observado a 

regra do artigo 373, I, do CPC, em que exige do autor a plena 

demonstração dos fatos. Ademais, para se fazer jus à reparação por 

dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é 

necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. 

Compulsando os autos, verifica-se que a formalização do novo acordo 

não ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos estamos 

sujeitos. Em nenhum momento, a parte autora apresentou qualquer prova a 

demonstrar os prejuízos de natureza subjetiva. Ante os fatos e 

fundamentos acima expostos julgo IMPROCEDENTE a pretensão deduzida 

no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes 

d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009921-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON ALECRIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009921-16.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLEITON ALECRIM DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Compulsando os autos verifica-se que a reclamante deixou de 

comparecer à audiência, sem qualquer justificativa, entretanto, a parte 

reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua contestação, 

inclusive juntando diversos documentos que comprovam a relação 

contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora cobrado. 

Pois bem. Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como 

meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação 

processual, esperança de um processo viável, célere e econômico. 

Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a 

qualquer hora,  estando disponível  para consul tar  os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiencia de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Novo Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 
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suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do NCPC. Propôs a parte requerente ação 

no qual objetiva a declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, com relação a uma dívida não tem 

conhecimento ou que nunca contraiu perante a parte requerida, 

desconhecendo por completo o fato. A parte requerida contesta a 

presente ação, trazendo contrato assinado, cuja assinatura se assemelha 

àquela apresentada nos documentos que instruíram a inicial, bem como 

outros elementos de prova que demonstram a existencia de vínculo 

jurídico entre as partes e a existencia do débito da parte autora com a 

parte requerida, não havendo que se falar em danos morais, sendo caso 

de improcedência dos pedidos iniciais. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 

juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu nenhum tipo de fraude na contratação. Ressalta-se que a 

parte autora poderia ter apresentado impugnação à contestação, 

entretanto, nada manifestou quanto aos documentos juntados pela parte 

requerida, ao invés, deixou de comparecer à audiência de conciliação. No 

contexto dos autos, verifica-se que a parte reclamada carreou aos autos 

cópia de documentos hábeis que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, documentos esses devidamente assinados pela parte 

requerente demonstrando, assim, que a negativação é legítima. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. 

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, nos inciso II e III, do art. 80, do CPC/2015. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade processual. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 c/c art. 6º da Lei 9.099/95, 

OPINO PELO JULGAMENTO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé 

e, por consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor da causa corrigido, consoante autoriza o art. 81 do 

NCPC/15; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das 

custas do processo, pagamento de honorários do advogado no montante 

de R$ 2.000,00, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC/2015). Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao MMº Juiz 

Togado para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos habilitados. Dyego Nunes da Silva Souza 

Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco 

Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002609-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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: 

1002609-52.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDO DE OLIVEIRA 

LEITE REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de contas, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente uma hígida 

relação contratual. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Todavia, embora a Reclamada tenha incorrido na 

prática de um ato ilícito em face da Reclamante, tenho plena convicção de 

que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora NÃO PROPORCIONOU A ESTE 

JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela 

Demandante sequer demonstra qual a data exata em que a inserção 

restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta 

liquidação da sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado 

documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se 

que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo 

diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva 

do apontamento restritivo no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 

da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 
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cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002899-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARITANIA MARIA DE OLIVEIRA MAYA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-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: 

1002899-67.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARITANIA MARIA DE 

OLIVEIRA MAYA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com documento pessoal. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por via de 

consequência, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto 

(objeto da lide), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da 

contestação e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por 

cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003596-88.2020.8.11.0002. AUTOR: EDER JOSE DOS SANTOS REU: 

VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 
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documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do 

nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o 

dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003936-32.2020.8.11.0002. AUTOR: JEAN FERNANDES LEITE REU: VIVO 

S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 
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inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002225-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MARCIO DE IDEFONCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - GO92219-O (ADVOGADO(A))

KARINA CAVALCANTE ROCHA OAB - MT22336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002225-89.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITO MARCIO DE 

IDEFONCO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian. Sustenta que seu nome esteve 

inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS NESTA LIDE. 

Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

(Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um julgado contemplado 

pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE 

– ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - 

SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros 

anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não 

pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 

1075299/RS). (Ap 87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com 

amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento 

jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do 

Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta 

completamente o alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, 

razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão 

indenizatória merece ser rechaçada. Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, apenas 

para: DECLARAR a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo debatido nesta lide, devendo o Reclamado promover a baixa 

definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002399-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DE ALMEIDA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002399-98.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RAFAEL DE ALMEIDA 

PINHEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 
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julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Mérito: 

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Reclamante 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado pela parte Autora. 

Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de 

proteção ao crédito por débito que desconhece integralmente. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência do Requerente. Alega ainda, ausência de 

responsabilidade civil da empresa, e que não cometeu ato ilícito. Impugna a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que conquanto tenha a 

parte Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, deixou de apresentar qualquer tipo de documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante, 

capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de 

alguma contratação que justifique a relação jurídica, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Ademais, cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir 

fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar prejuízo aos seus clientes 

e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. 

Com amparo nos argumentos acima mencionados, não tendo sido 

devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito que está 

cobrado, entendo como irrefutável a prática de um ato ilícito por parte da 

Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por sua vez, deve ser 

compelida não só em promover o cancelamento da dívida que subsiste em 

seus sistemas (o que, por corolário lógico, igualmente implica no 

cancelamento da anotação efetivada em face da consumidora), como 

também, em responder pelos prejuízos imateriais impingidos em face da 

parte Reclamante. No que concerne à reparação do dano, em se tratando 

de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição 

“fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor 

da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito 

um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO 

NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Contudo, 

o Poder Judiciário não deve fechar os olhos para as outras negativações 

existentes no nome da parte autora, que serve para fixar o valor do dano 

moral. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios 

da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor 

da dívida debatida nos autos, a fim de evitar o locupletamento indevido da 

mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo: Pelo 

exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido 

da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 

487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei nº 9.099/95, para: 1)DECLARAR a 

inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por 

consequência, a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada promover a baixa 

definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação 

desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples 

de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

ou seja, a data da efetivação dos apontamentos restritivos . Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert 

Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002493-46.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MONTEIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002493-46.2020.8.11.0002. REQUERENTE: SEBASTIAO MONTEIRO 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian. Sustenta que seu nome esteve 

inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS NESTA LIDE. 

Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

(Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um julgado contemplado 

pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE 

– ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - 

SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros 

anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não 

pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 

1075299/RS). (Ap 87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com 

amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento 

jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do 

Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta 

completamente o alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, 

razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão 

indenizatória merece ser rechaçada. Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, apenas 

para: DECLARAR a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo debatido nesta lide, devendo o Reclamado promover a baixa 

definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito
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CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002418-07.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALO RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” - Estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que se 

diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002623-36.2020.8.11.0002. AUTOR: ROSANGELA HONORATO REU: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 

de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian. Sustenta que 

seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito 

que desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora, alega em suma, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Ocorre que 

conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar qualquer 

tipo de documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima mencionados, 

não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a origem do débito 

que está cobrado da Reclamante, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da Reclamante. Contudo, não obstante o irrefutável ato 

ilícito incorrido pela Reclamada, tenho que a pretensão indenizatória 

(danos morais) almejada pela parte Autora não reivindica a guarida deste 

juízo. Consoante pode ser facilmente verificado no comprovante de 

restrição, O RECLAMANTE POSSUI OUTRAS RESTRIÇÕES 

PREEXISTENTES, AO QUE NÃO ESTÃO SENDO DEBATIDAS NESTA LIDE. 

Reza a Súmula 385 do STJ que: “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. ” 

(Destaquei). Acerca do tema, cumpre transcrever um julgado contemplado 

pelo TJMT: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA – COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE 

– ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA - 

SÚMULA 385/STJ - INCIDÊNCIA – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Existentes registros 

anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não 

pagos, aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 

1075299/RS). (Ap 87311/2017, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira 

Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2017).”. (Destaquei). Com 
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amparo em toda a fundamentação exarada no presente pronunciamento 

jurisdicional, em que pese o ilícito praticado pelo Reclamado, o fato do 

Reclamante possuir uma anotação preexistente em seu nome afasta 

completamente o alegado abalo moral que o mesmo aduziu ter sofrido, 

razão pela qual, tenho plena convicção de que a sua pretensão 

indenizatória merece ser rechaçada. Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, apenas 

para: DECLARAR a inexigibilidade do débito que culminou no apontamento 

restritivo debatido nesta lide, devendo o Reclamado promover a baixa 

definitiva da anotação no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da 

presente data, não havendo de se falar em qualquer indenização a título 

de danos morais. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003373-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISCIANE APARECIDA ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003373-38.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CRISCIANE APARECIDA 

ARAUJO SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” - Estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que se 

diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002482-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WENDER BATISTA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002482-17.2020.8.11.0002. AUTOR: JOSE WENDER BATISTA DA SILVA 

REU: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 
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antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com documento pessoal. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003347-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUDMILA RODRIGUES DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003347-40.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA LUDMILA RODRIGUES 

DE MORAES REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora 

pleiteia a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização 

por danos morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme 

consta do extrato da SERASA Experian juntado com a inicial. Sustenta a 

parte Autora que seu nome esteve inserido nas entidades de proteção ao 

crédito por débito que desconhece integralmente. Importante registrar que 

incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na 

qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por 

seu turno contesta, informando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. 

Com a contestação a ré juntou aos autos “Contrato” - Estando tal 

documento devidamente assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com documento pessoal. Que se 

diga que tal conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de 

análise a olho nu, não sendo necessário o periciamento por expert da área 

grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002382-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO PEREIRA DE GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002382-62.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALO PEREIRA DE 

GODOY REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Mérito: Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte 

Reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 

40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 
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de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002442-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA RAMOS COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KLAUS GIACOBBO RIFFEL OAB - RS0075938A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002442-35.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DINALVA RAMOS COSTA 

REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Trata-se de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Reclamante. Importante registrar que incumbe 

à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e a empresa 

Marisa. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos afirma que a 

negativação é verdadeira e legítima, ante a inadimplência da parte 

Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade civil que lhe recaia. 

Reitera-se que a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o Instrumento Particular da citada Cessão (que lhe legitima a cobrar 

o crédito), bem como “Contrato”, sendo documentos devidamente 

assinados. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com os 

documentos juntados pela parte. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002758-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVELLINI FATIMA ANUNCIACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002758-48.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EVELLINI FATIMA 

ANUNCIACAO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Trata-se de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado pela parte Reclamante. Importante registrar que incumbe 

à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato legitimamente firmado entre a parte Reclamante e a empresa 

Marisa. Neste sentido, por ter sido cessionária dos créditos afirma que a 

negativação é verdadeira e legítima, ante a inadimplência da parte 

Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade civil que lhe recaia. 

Reitera-se que a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o Instrumento Particular da citada Cessão (que lhe legitima a cobrar 

o crédito), bem como “Contrato”, sendo documentos devidamente 

assinados. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com os 

documentos juntados pela parte. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 
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pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016084-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GUARIBALDE SOUZA OLIVEIRA FILHO (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)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016084-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE GUARIBALDE SOUZA 

OLIVEIRA FILHO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

n. 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Trata-se de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a 

declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos 

morais, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, conforme consta do 

extrato da SERASA Experian juntado pela parte Reclamante. Importante 

registrar que incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato legitimamente firmado entre a parte 

Reclamante e a empresa Ativo S.A. Neste sentido, por ter sido cessionária 

dos créditos afirma que a negativação é verdadeira e legítima, ante a 

inadimplência da parte Requerente, de sorte que inexiste responsabilidade 

civil que lhe recaia. Reitera-se que a Reclamada pugna pela existência do 

débito, juntando aos autos o Instrumento Particular da citada Cessão (que 

lhe legitima a cobrar o crédito), bem como “Contrato”, sendo documentos 

devidamente assinados. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade 

das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário o 

periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Noutras 

palavras, há a comprovação/liame de hígida relação contratual. Que se 

registre que o citado documento segue devidamente assinado, sendo 

absolutamente idêntica a assinatura nele exarada em comparação com os 

documentos juntados pela parte. Uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante 

da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte 

Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será 

paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002003-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ARTHUR GOMES CORSINO OAB - MT27536/O (ADVOGADO(A))

ANTONIA DE MORAES OAB - 009.720.081-60 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002003-24.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: ANTONIA DE MORAES 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Autora pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian juntado com a inicial. Sustenta a parte Autora que seu nome 

esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. Importante registrar que incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de 

serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Com a contestação a ré 

juntou aos autos “Contrato” - Estando tal documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 
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comparação com documento pessoal. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de relação jurídica por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo 

pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte 

da Reclamante. DISPOSITIVO: Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno a 

parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e 

honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 

9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da 

Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Tatiana 

Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos etc. I. Para que produza 

os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94679 Nr: 4164-15.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDER FARIA RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642, SUE 

ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o PEA de nº 606920 vinculado a estes autos, consta 

rejeitado pelo sistema, portanto, não foi possível a sua materialização e 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 280894 Nr: 24823-69.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANKLYERSON BECHER PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ 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 (Bairro: 

Chacara dos Pinheiros), retirando a guia de pagamento através do site 

www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 282296 Nr: 1076-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMILA DA CRUZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:MT 17.980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:17981/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHESIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10334/O

 Certifico que o PEA de nº 607874 vinculado a estes autos, consta 

rejeitado pelo sistema, portanto, não foi possível a sua materialização e 

juntada nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007911-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN DE CAMPOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007911-33.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WILLIAN DE CAMPOS SANTOS 

Vistos. 1. Considerando que o recurso de Apelação não houve provimento 

e que o mesmo transitou em julgado sem a interposição de novo recurso, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo. 2. Às 

providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004517-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SALETE CORDEIRO PAIAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004517-47.2020.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

SALETE CORDEIRO PAIAO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, 

tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, 

por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento 

do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os 

documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem 

como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente 

sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 
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(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007483-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY CARDOSO MACHADO (EXECUTADO)

PHABLO ANTONIO DE JESUS PEREIRA (EXECUTADO)

COMERCIAL DE ALIMENTOS BANANAS BAIANA LTDA (EXECUTADO)

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007483-80.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS BANANAS BAIANA LTDA, 

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO, PHABLO ANTONIO DE JESUS 

PEREIRA, WESLEY CARDOSO MACHADO Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico a ausência do comprovante 

de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo ao exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC) e extinção do feito (art. 485 do CPC). 3. 

Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008004-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA SIMONE TESSARO OAB - PR26750 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE TESSARO OAB - MT12484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N.C.P MONTEIRO COMERCIO DE CARNES - ME (EXECUTADO)

NELCI CARRILHO PAULINO MONTEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008004-25.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: N.C.P MONTEIRO COMERCIO DE CARNES - ME, 

NELCI CARRILHO PAULINO MONTEIRO Vistos. 1. Citem-se os devedores 

para pagarem o débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 

e ss). 2. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

penhorar tantos quantos bens bastem para o pagamento do principal 

atualizado, com juros, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo à respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo encontrados os 

devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a garantia do débito 

(CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no 

mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o 

prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos 

autos do mandado de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 

914 e 915). 7. Defiro a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento da execução, para os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro 

as prerrogativas do art. 212 e §§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008239-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA MORAES DE SOUZA (EXECUTADO)

CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ROBERTO CAETANO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008239-89.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: CAETANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME, 

ROSANGELA MORAES DE SOUZA, ROBERTO CAETANO DE SOUZA 

Vistos. 1. Citem-se os devedores para pagarem o débito em 3 (três) dias, 

contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o pagamento, 

deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas e honorários 

advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva avaliação, mediante 

lavratura do respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. 

Não sendo encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens 

para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (CPC, art. 

827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo pronto pagamento 

a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º). 6. 

Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 (quinze) dias e 

fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002191-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MIRANDA DE MELLO (EXECUTADO)

CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO (EXECUTADO)

CAPARROS MORENO ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002191-22.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: CAPARROS 

MORENO ASSESSORIA EMPRESARIAL - EIRELI - ME, CLAYTON 

APARECIDO CAPARROS MORENO, MAURICIO MIRANDA DE MELLO 

Vistos. 1 . Acolho o pedido de ID. 20653984 para citação dos executados, 

na forma pugnada, devendo ser realizada no endereço informado na 
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petição supracitada. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. ... 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004077-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004077-56.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: ROBERTO DE 

OLIVEIRA Vistos. 1. Acolho o petitório de ID. 20538331 para citação do 

executado, na forma pugnada, devendo ser realizada no endereço 

informado em petição supracitada. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às 

providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008012-70.2018.8.11.0002

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:

LANNA PIRES MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 8 0 1 2 - 7 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LANNA PIRES 

MATTOS Vistos. 1. Considerando o retorno dos autos da 2ª instância, 

concedo a parte autora, o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste 

requerendo o que entender necessário. 2. Decorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de 

estilo. 3. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004187-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARA SEU BEM ESTAR E SAUDE - COMERCIO DE COLCHOARIA LTDA - 

ME (EXECUTADO)

ELAYNE KARINE LUCAS VINHAL (EXECUTADO)

WELLINGTON MARQUES VINHAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004187-55.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL EXECUTADO: PARA SEU BEM ESTAR E SAUDE - COMERCIO DE 

COLCHOARIA LTDA - ME, WELLINGTON MARQUES VINHAL, ELAYNE 

KARINE LUCAS VINHAL Vistos. 1. Acolho o petitório de ID. 20541324 para 

citação dos executados, na forma pugnada, devendo ser realizada no 

endereço informado em petição supracitada. 2. Expeça-se o necessário. 

3. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005382-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005382-12.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ROQUE FRIEDRICH TERNES - ME Vistos. . 1. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão e citação nos termos requeridos. 2. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001863-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL MESSIAS SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001863-29.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PAN REQUERIDO: 

MANOEL MESSIAS SILVA FERREIRA Vistos. . 1. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão e citação nos termos requeridos. 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008179-19.2020.8.11.0002

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:

GLEVERSON ALBERT CHIQUETTI (REU)

MECANICA ADRIANA ANTUNES LTDA - ME (REU)

ADRIANA ANTUNES (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008179-19.2020.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

MECANICA ADRIANA ANTUNES LTDA - ME, GLEVERSON ALBERT 

CHIQUETTI, ADRIANA ANTUNES Vistos. 1. Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, 

do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no 

importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas 

processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º). 

3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007486-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FENIX - TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO MOREIRA OAB - MT7881-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

J D A TRANSPORTES LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007486-35.2020.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FENIX - 

TITULOS RECEBIVEIS LTDA - ME ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: J D A 

TRANSPORTES LTDA - EPP Vistos. 1. Considerando a ordem de serviço n. 

01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §1º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§1º - A Vara Especializada em Direito Bancário terá competência para 

processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações 

realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do 

Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, 

inclusive na condição de litisconsortes”. 2. No caso dos autos, a natureza 

da ação foge das matérias discutidas no âmbito desta vara especializada, 

sendo de cunho iminentemente cível. 3. Ademais, nenhuma das partes 

envolvidas neste feito se enquadra como instituição financeira. 4. Desta 

feita, redistribuam-se os autos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. 5. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1000780-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PAULINO VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000780-07.2018.8.11.0002; REQUERENTE: EDILSON PAULINO VENTURA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 1. Considerando que houve a 

triangularização processual, concedo ao requerido, o prazo de 5 dias, 

para que se manifeste sobre o pedido de desistência. 2. Após, conclusos 

para deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008236-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA BENEDITA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008236-37.2020.8.11.0002; AUTOR(A): EVA BENEDITA DE CAMPOS 

REU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. 1. Considerando a 

ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta 

Comarca, que estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, 

verifico que a lide apresentada se enquadra na exclusão desta 

competência, prevista no artigo 3º, §1º do referido dispositivo, que 

transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §1º - A Vara Especializada em Direito 

Bancário terá competência para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes”. 2. No 

caso dos autos, a natureza da ação foge das matérias discutidas no 

âmbito desta vara especializada, sendo de cunho iminentemente cível. 3. 

Ademais, nenhuma das partes envolvidas neste feito se enquadra como 

instituição financeira. 4. Desta feita, redistribuam-se os autos a uma das 

Varas Cíveis desta Comarca. 5. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008267-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY ARRUDA DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FELIX DA SILVA FERRAZ OAB - MT25685/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008267-57.2020.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: STEFANY 

ARRUDA DE SOUZA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos. 1. Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, 

emanada da Direção do Foro desta Comarca, que estabeleceu a 

competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a lide 

apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. No caso dos autos, trata-se de cobrança de 

seguro com fiscalização exercida pela SUSEP (Superintendência de 

Seguros Privados), Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Fazenda, 

sem vinculação com o Banco Central, o que afasta a competência deste 

juízo para processar e julgar o feito. 3. Desta feita, redistribuam-se os 

autos a uma das Varas Cíveis desta Comarca. 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010260-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZA ANNA COBEIN OAB - MT30650-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

l ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010260-09.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO SAFRA S-A 

REQUERIDO: RODOANDRADE TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP 

Vistos. . 1. Considerando o pedido de devolução da presente missiva, 

cumpra-se conforme o requerido, com as baixas necessárias. 2. Antes, 

porém, verifico que o mandado inserido no id. 17941909 não é parte 

integrante desta ação, razão pela qual determino a sua imediata exclusão. 

3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008311-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELBER FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008311-76.2020.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SUELBER FERREIRA DA SILVA Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas 

guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 2. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do CPC) e extinção do feito (art. 485, inciso III do CPC). 3. Intime-se. 

Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006028-85.2017.8.11.0002

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:

DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriana Silva Siqueira Mendes OAB - MT19585-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006028-85.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: DOMINGOS SAVIO DOS SANTOS Vistos. . 1. Concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as provas que ainda 

pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007928-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-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:

FENIX COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007928-06.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: FENIX 

COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRA LTDA Vistos. 1. Com fulcro no 

artigo 257 do Código de Processo Civil, acolho o pedido para citação da 

parte requerida, via Edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as 

advertências legais. 2. Expeça-se o competente edital, publicando-se na 

forma descrita no art. 257, inciso II, CPC. 3. Conste ainda do edital a 

advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia 

(CPC, art. 257, IV). 4. Após o prazo e não havendo resposta, nomeio 

curador especial ao requerido citado por edital, o(a) ilustre Representante 

da Defensoria Pública Estadual desta Comarca, nos termos do que dispõe 

o art. 72, II, do Código de Processo Civil. 5. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006224-55.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KORNEWYLIMAS CAMPOS SALTE (EXECUTADO)

KORNEWYLIMAS CAMPOS SALTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006224-55.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: 

KORNEWYLIMAS CAMPOS SALTE, KORNEWYLIMAS CAMPOS SALTE 

Vistos. 1. Intime-se o exequente, para que no prazo de 5 dias, pugne pelo 

que entender necessário visando o deslinde do feito. 2. Decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se o exequente, pessoalmente, para que em 

prazo igual, dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007434-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007434-39.2020.8.11.0002; REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: EMANUEL SANTOS DA SILVA Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005135-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

ELIZABETH MARQUES WAGNER (EXECUTADO)

JOSE CARLOS WAGNER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005135-94.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JOSE CARLOS 

WAGNER, ELIZABETH MARQUES WAGNER Vistos. 1. Trata-se de pedido 

do autor requerendo a citação via edital, tendo em vista a não localização 

da parte. 2. Pois bem. Em que pese as considerações do autor, verifico 

que não se esgotaram os meios necessários e indispensáveis para 

localização da parte. 3. Incumbe, pois, ao autor, empreender esforços na 

busca do atual endereço para a efetivação da citação pessoal, pelo que, 

concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias, para requerer o que entender 

necessário. 4. Em caso de inércia do patrono, intime-se pessoalmente o 

autor para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção e arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, 

§1º). 5. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008904-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIETE SANTANA MATOS OAB - CE10423 (ADVOGADO(A))

HIRAN LEAO DUARTE OAB - CE0010422A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON CAMARGO DA SILVA NEVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008904-13.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL 

S/A. REQUERIDO: CLEBERSON CAMARGO DA SILVA NEVES Vistos. . 1. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão e citação no endereço 

indicado no pedido retro. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003602-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGIMPRESS MIDIA VISUAL LTDA. - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003602-37.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: DIGIMPRESS MIDIA VISUAL LTDA. - ME Vistos. 1. Trata-se 

de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em vista a não 

localização da parte. 2. Pois bem. Em que pese as considerações do 

autor, verifico que não se esgotaram os meios necessários e 

indispensáveis para localização da parte. 3. Incumbe, pois, ao autor, 

empreender esforços na busca do atual endereço para a efetivação da 

citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias, para 

requerer o que entender necessário. 4. Em caso de inércia do patrono, 

intime-se pessoalmente o autor para promover o andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento (Código de 

Processo Civil, art. 485, §1º). 5. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007723-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARADA OBRIGATORIA CASA DE CARNE EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007723-74.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: 

PARADA OBRIGATORIA CASA DE CARNE EIRELI - ME Vistos. . 1. 

Concedo ao autor o prazo de 05 (cinco) dias para que dê andamento útil 

ao feito, estando o pedido de conversão da Ação Monitória em título 

executivo dissociado com fatos ocorridos nos autos, pois, o requerido, 

sequer foi citado da presente ação. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007826-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIRLENE GUIMARAES FERREIRA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007826-76.2020.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: VIRLENE GUIMARAES FERREIRA PEREIRA Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte 

autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que o Aviso de 

Recebimento retornou com o motivo “Não existe o número” (ID 30002558). 

Na sequência, juntou instrumento de protesto, contudo, sem exaurir os 

meios de notificação pessoal (ID 30002560), de modo que não ficou 

devidamente comprovada a mora da requerida. 4. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO 

DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. INVALIDADE. 1. 

Conquanto válida a notificação por edital do devedor, porquanto 

autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 911/69, não pode 

ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar ciência pessoal 

daquele mediante correspondência dirigida ao seu endereço (Lei n. 

9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg 

no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, Relator: Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 10/03/2015, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015). 5. Dessa maneira, faculto 

ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane 

a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, 

sob pena de extinção sem julgamento do mérito (CPC, art. 485). 6. 

Intime-se. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000430-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOUZA & ARRUDA LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000430-53.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A REU: SOUZA & ARRUDA LTDA - EPP Vistos. . 1. Expeça-se mandado 

de citação no endereço indicado no pedido retro. 2. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007829-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO GONCALO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007829-31.2020.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ROBERTO GONCALO DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia 

a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com 

aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 

911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter colacionado aos autos a 

Notificação Extrajudicial, verifico que esta se refere às parcelas com 

vencimentos entre 27/06/2019 a 27/08/2019, sendo que na planilha de 

débito juntado aos autos verifica-se que as parcelas encontram-se pagas. 

Portanto, a notificação refere-se às parcelas já quitadas pelo devedor. 4. 

Ademais, a correspondência retornou com o motivo “Ausente”. Na 

sequência, o autor juntou instrumento de protesto realizado por edital, 

contudo, sem exaurir os meios de notificação pessoal, de modo que não 

ficou devidamente comprovada a mora da parte requerida. 5. Por 

derradeiro, verifico a ausência das guias e comprovantes de pagamento 

das custas processuais e taxa judiciária. 6. Assim, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga o 

comprovante de recebimento da notificação do devedor, na forma do art. 

2º, § 2º do Dec. Lei 911/69, bem com, das custas processuais e taxa 

judiciária, sob pena de extinção sem julgamento do mérito (art. 485 do 

CPC). 7. Intime-se. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009524-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES SILVA NETO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009524-25.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO REU: JOAO 

ALVES SILVA NETO Vistos. 1. Considerando o disposto na manifestação 

da parte autora em ID. 17099107, determino a retificação do polo ativo nos 

moldes consignados. 2. Após, o cumprimento da determinação supra, 

expeça-se mandado para pagamento do valor indicado na inicial, no prazo 

de quinze dias (art. 701, do Código de Processo Civil), acrescidos de 

honorários advocatícios no importe de 5% (cinco por cento) do valor 

atribuído à causa (art. 701, CPC), consignando que, caso a parte ré o 

cumpra, ficará isenta das custas processuais (CPC, art. 701, § 1º). 3. 

Conste, ainda, que nesse prazo poderá a parte ré oferecer embargos à 

ação monitória, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 

judicial (CPC, art. 701, §2º). 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002861-94.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE SOUTHIER (AUTOR(A))

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 (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002861-94.2016.8.11.0002; AUTOR(A): HENRIQUE SOUTHIER REU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. . 1. 

Considerando que o presente foi extinto, sem resolução do mérito, 

conforme se vê do id. 5044174, determino sua imediato remessa ao 

arquivo com as baixas necessárias. 2. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1003894-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FRANCISCO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003894-85.2017.8.11.0002; AUTOR(A): ALESSANDRO FRANCISCO 

ALVES REU: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Trata-se de pedido do patrono 

da instituição financeira requerendo o cumprimento de sentença dos 

honorários de sucumbências que entende serem devidos. 2. Compulsando 

os autos, verifico que a sentença prolatada nos autos (id ) condenou a 

parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, ficando 

consignado a inexigibilidade da condenação, vez que deferida a 

assistência judiciária gratuita. 3. Assim, INDEFIRO o pedido de cumprimento 

de sentença e concedo o prazo de 05 (cinco) dias, ao patrono da 

requerida a fim de demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade ao 

autor, no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira o cumprimento de sentença 

dos honorários sucumbenciais. 4. Em caso de inércia, encaminhem-se os 

autos ao arquivo, com as baixas de estilo 5. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1009560-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECY FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009560-33.2018.8.11.0002; AUTOR(A): VALDECY FRANCISCO DE 

SOUZA JUNIOR REU: AYMORE Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para as partes especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005587-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER METELO (REU)

SERBRA EMPREITEIRA LTDA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005587-41.2016.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

SERBRA EMPREITEIRA LTDA, ALEXSANDER METELO Vistos. 1. Trata-se 

de pedido do autor requerendo a citação via edital, tendo em vista a não 

localização da parte. 2. Pois bem. Em que pese as considerações do 

autor, verifico que não se esgotaram os meios necessários e 

indispensáveis para localização da parte. 3. Incumbe, pois, ao autor, 

empreender esforços na busca do atual endereço para a efetivação da 

citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias, para 

requerer o que entender necessário. 4. Em caso de inércia do patrono, 

intime-se pessoalmente o autor para promover o andamento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento (Código de 

Processo Civil, art. 485, §1º). 5. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007819-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE MARLI DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007819-84.2020.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JANETE MARLI DA SILVA Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico que não foram juntadas as 

guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxa 

judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 2. Dessa maneira, 

oportunizo a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do CPC) e extinção do feito (art. 485, inciso III do CPC). 3. Intime-se. 

Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001253-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THUANNY BEATRIZ TELES ANTUNES ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001253-27.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: THUANNY BEATRIZ TELES ANTUNES ROCHA Vistos. 1. 

Considerando a constituição de novos patronos pelo autor – ID. 23196246, 

determino a alteração no cadastro dos autos na forma pugnada. 2. No 

mais, concedo ao autor, o derradeiro prazo de 5 dias, para que dê o 

regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. 3. Transcorrido o 

prazo sem manifestação, conclusos para deliberações. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009342-05.2018.8.11.0002

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:

ROBERTO CARLOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009342-05.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ROBERTO CARLOS 

DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com 

pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o 

bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo o requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009451-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

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

GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009451-19.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: GENIVAL JOSE NUNES DE ARRUDA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.

-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este 

requisito. 3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a 

relação contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio 

de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o 

bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre 

esta o valor dos honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco 

dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 

plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. 

Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 

15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000138-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FREIOS IMIGRANTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JOANICE BARBOSA LIMA GUEDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000138-05.2016.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: FREIOS IMIGRANTES LTDA - ME, JOANICE BARBOSA LIMA 

GUEDES Vistos. 1. Trata-se de pedido do autor requerendo a citação via 

edital, tendo em vista a não localização da parte. 2. Pois bem. Em que pese 

as considerações do autor, verifico que não se esgotaram os meios 

necessários e indispensáveis para localização da parte. 3. Incumbe, pois, 

ao autor, empreender esforços na busca do atual endereço para a 

efetivação da citação pessoal, pelo que, concedo-lhe o prazo de 05 

(cinco) dias, para requerer o que entender necessário. 4. Em caso de 

inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento (Código de Processo Civil, art. 485, §1º). 5. Às providências. 

.. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004028-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MAXIMO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT8202-O (ADVOGADO(A))

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT6808-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004028-44.2019.8.11.0002 AUTOR(A): BENEDITO MAXIMO DA SILVA 

REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e 

Indenização por Danos Morais proposta por BENEDITO MÁXIMO DA 

SILVA, em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram 

aos autos informar que realizaram um acordo extrajudicial, pugnando sua 

homologação e consequente extinção do feito (ID. 26658628). 3. Na 

sequência, a Instituição Financeira se manifestou apresentando o 

comprovante de pagamento, a fim de dar ciência do cumprimento da 

obrigação. 4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. 5. Custas pagas na distribuição e honorários conforme 

pactuado. 6. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos. 7. Às 

providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002052-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002052-07.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: REGINALDO CANDIDO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de REGINALDO CÂNDIDO DA SILVA com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 4968956). A medida liminar 

foi cumprida (id. 6765410) e a citação aperfeiçoada consoante documento 

lançado no Id. 6765314. 4. O devedor não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão 

de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 16709971). 5. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 
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questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85, § 2º). 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002052-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002052-07.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: REGINALDO CANDIDO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de REGINALDO CÂNDIDO DA SILVA com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 4968956). A medida liminar 

foi cumprida (id. 6765410) e a citação aperfeiçoada consoante documento 

lançado no Id. 6765314. 4. O devedor não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão 

de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 16709971). 5. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85, § 2º). 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004101-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GARCIA OAB - SP210137 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R LEMES DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004101-21.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. 

REQUERIDO: R LEMES DE OLIVEIRA - ME Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão interposta por BANCO RODOBENS S/A, em desfavor 

de R. LEMES DE OLIVEIRA - ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos, argumentando, em síntese, que as partes pactuaram financiamento, 

tornando-se a requerida inadimplente, motivo porque requereu a 

concessão liminar de Busca e Apreensão dos bens e o depósito em seu 

poder, a fim de consolidar a Propriedade e Posse Plena em suas mãos. 

Juntou documentos. 2. A liminar de Busca e Apreensão foi deferida (ID. 

4303843) e, após sua efetivação (ID. 4368870), aportou aos autos a 

contestação visualizada no id. 5848620 discorrendo, em síntese, que a 

medida afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e 

contraditório; que o autor não indicou a forma como foi realizada a 

cobrança dos juros de mora, multa e correção monetária. Por fim, pede 

que lhe seja autorizado o pagamento da mora em duas parcelas, pede a 

concessão da gratuidade processual e a devolução do aparelho de 

refrigeração instalado no veículo apreendido. 3. O autor por sua vez, 

requereu o julgamento do feito, ante a apreensão efetivada sobre o 

veículo. 4. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. Decido. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO 5. Despicienda a dilação probatória, pois se 

encontram os autos aptos ao julgamento, haja vista que o tema retrata 

matéria unicamente de direito (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). 

Desta forma, passo a análise dos pedidos postos nos autos. DA 

TEMPESTIVIDADE 6. De acordo com o que se extrai dos autos, logo após a 

apreensão do veículo, o autor requereu o julgamento antecipado da lide 

alegando a ocorrência de revelia do requerido por não ter apresentado a 

defesa no prazo legal. 7. Todavia, muito embora tenha o requerido 

comparecido aos autos para anexar alguns documentos, sem que tenha 

conseguido, naquele momento, anexar sua contestação, o que somente 

veio a fazê-lo mais tarde, fato que é que o prazo para contestação não 

correu para o requerido haja a vista que sequer fora citado da ação, tendo 

comparecido espontaneamente para apresentar sua defesa. 8. Desta 

feita, reputo como tempestiva a contestação do requerido, e, via de 

consequência, deixo de acolher a tese de afronta aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. DA AUSÊNCIA DA 

FORMA DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS DE MORA 9. O requerido 

demonstra seu inconformismo com a falta de demonstração da cobrança 

dos encargos de mora no caso em comento. 10. Todavia, não prosperam 

as suas alegações haja a vista que o autor demonstrou de forma clara, 

através da juntada da planilha de cálculo (id. 3306793) a forma de 

cobrança de tais encargos. 11. Desta forma, deixo de acolher o pedido do 

requerido. DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO 12. Pretende o 

requerido, o pagamento da dívida em duas parcelas iguais, com relação às 

parcelas vencidas. 13. Todavia, com o advento da Lei 10.931/04, que 

alterou o art. 3º do Decreto Lei 911/69, pode o credor, nos termos do 

respectivo §2º, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 

valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 

bem lhe será restituído livre do ônus”. 14. Neste sentido, trago o seguinte 

precedente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS 

PARCELAS VENCIDAS – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DECISÃO REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 

10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a 

execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade 

da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores 

apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de 

consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, 

nos termos do art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo 

(REsp nº 1.418.593/MS). (AI 91997/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no 
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DJE 21/09/2015)” 15. Desta feita, não prospera o pedido de parcelamento 

do débito, ante a ausência de previsão legal e ainda, em razão do 

escoamento do prazo para o pagamento integral do débito no prazo 

estabelecido em lei. DO ACESSÓRIO INSTALADO NO VEÍCULO 16. Alega, 

o requerido, o veículo apreendido continha um climatizador instalado e que 

não foi devolvido por ocasião da apreensão. Para tanto, junta o 

comprovante de compra do produto, conforme id. 4730153. 17. Ocorre 

que, em análise ao auto de busca e apreensão do veículo, constatou-se 

que não houve a menção, por parte do Sr. Oficial de Justiça, de qualquer 

acessório em seu auto de apreensão. 18. Ademais, a nota de venda do 

produto não consta a placa do veículo, tampouco o nome do consumidor. 

A simples menção do modelo do veículo na nota não é bastante para 

configurar que tal equipamento tenha sido instalado no referido caminhão. 

19. Desta feita, deixo de acolher o pedido. DA JUSTIÇA GRATUITA 20. Não 

merece acolhimento o pedido de gratuidade processual formulado pelo 

requerido. Ocorre que os documentos amealhados aos autos não 

comprovam com firmeza a sua condição de hipossuficiência financeira. 

21. Assim, rejeito seu pedido. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 22. Desta forma, 

considerando que no mandado de citação constou expressamente o 

prazo de 05 (cinco) dias para a requerida efetuar o pagamento da 

integralidade do débito pendente, e tendo decorrido tal prazo, tenho que o 

pedido inicial merece acolhimento. 23. Em especial, verifico que houve o 

reconhecimento da parte requerida quanto à dívida existente. Sobre mais, 

em não havendo o pagamento da integralidade do débito pendente, deverá 

responder pela sua inércia. 24. Portanto, fica consolidada a propriedade e 

a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora 

requerente, podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço 

vil, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou 

qualquer outra medida judicial. DISPOSITIVO 25. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do 

Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, via de 

consequência, consolido nas mãos do requerente o domínio e a posse 

plena e exclusiva sobre os bens objetos da medida de busca e 

apreensão. 26. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e da verba honorária, está que fixo em 10% sobre o valor 

atualizado da causa. 27. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. 28. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015600-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1015600-94.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar proposta por BANCO 

TOYOTA DO BRASIL S.A. em face de FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, 

partes devidamente qualificadas nos autos, tendo por objeto o bem 

descrito nos autos. 2. Analisando os autos, verifiquei que a notificação 

encaminhada ao devedor se referia a parcela paga, com vencimento em 

26/06/2018, tendo o autor, na sequência, realizado instrumento de 

protesto por edital. 3. O autor, por sua vez, juntou aos autos notificação 

extrajudicial, cujo aviso de recebimento retornou com o motivo “Endereço 

insuficiente” (ID 27228959), bem como, comprovante de recolhimento das 

custas processuais e taxa judiciária. 4. Novamente determinou-se a 

emenda à inicial, para fins de comprovação da mora do devedor (ID 

27949177). Em resposta, o autor apresentou Embargos de declaração (ID 

28023162), o qual foi rejeitado (ID 28213295). 5. Em seguida, autor 

apresentou emenda à inicial (ID 29064419), juntando aos autos notificação 

extrajudicial encaminhada para endereço diverso daquele indicado no 

contrato (ID 29064420), bem como, instrumento de protesto já incluso nos 

autos (ID 29064421), notificação extrajudicial de parcela já paga pelo 

devedor e também já inclusa nos autos (ID 29064422) e, por fim, 

notificação extrajudicial realizada após a propositura da ação, a qual 

retornou com motivo “Endereço insuficiente” (ID 29064423). 6. Pois bem. 

Em que pese as argumentações do autor, verifico que o mesmo não se 

desincumbiu de comprovar a efetiva constituição em mora do devedor no 

tocante à parcela que estava vencida, tratando-se de requisito para a 

propositura da ação de busca e apreensão. 7. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

PROVAS CONSTITUTIVAS DO DIREITO DO AUTOR. REQUISITOS 

INSCULPIDOS NO NCPC 373 I. COMPROVANTE DE PARCELA PAGA. 

MORA DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - A comprovação da mora é 

requisito imprescindível para a propositura da ação de busca e apreensão 

pelo Decreto-lei 911/69. Súmula 72 do STJ. II - A administradora de 

consórcio não se desincumbiu em demonstrar o fato constitutivo de seu 

direito nos exatos termos do NCPC 373 I. III - Devidamente comprovado o 

pagamento atempado da parcela pelo apelado, deve ser extinta a busca e 

apreensão por ausência de pressuposto processual - justa causa, 

porquanto não comprovada a mora. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 02992244520008090051, Relator: DES. LUIZ 

EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 31/05/2016, 1A CAMARA 

CIVEL, Data de Publicação: DJ 2045 de 13/06/2016)” 8. Ademais, conforme 

é sabido, a notificação do devedor através do instrumento de protesto tem 

validade somente depois de esgotados os meios de notificação pessoal do 

devedor, o que não ficou comprovado nos autos. 9. Nesse sentido: AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA 

- EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no 

endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de 

alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A intimação mediante 

protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados 

todos os meios para a localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018). 10. Por derradeiro, consigno 

que não se admite que a notificação seja realizada após a propositura da 

ação, vez que se trata de condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 11. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E 

APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DAS PARCELAS 

VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 

14/05/2014 – VEÍCULO RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO 

PEDIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

DESPROVIDO. A constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da 

ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, 

após a notificação ou protesto. Não se admite que a notificação ou 

protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor 

não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ 

AgRg no AREsp 520179/RS). (Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)” 12. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 13. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 14. Custas 

pagas na distribuição. 15. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 16. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001142-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FELIPE FERDINANDO BRONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001142-38.2020.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: FELIPE FERDINANDO BRONCA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar proposta por OMNI S/A – 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de FELIPE 

FERDINANDO BRONCA, partes devidamente qualificadas nos autos, tendo 

por objeto o bem descrito nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora 

para que emendasse a inicial, colacionando aos autos documento válido 

que comprovasse a constituição do requerido em mora, eis que a 

notificação extrajudicial encaminhada para o endereço do devedor 

indicado no contrato retornou com o motivo “endereço insuficiente”. Na 

sequência, o autor juntou instrumento de protesto realizado por edital. 3. 

Em resposta, o autor pugna pela concessão da medida liminar, 

argumentando ter cumprido as exigências e requisitos legais, juntando aos 

autos a notificação extrajudicial realizada após a propositura da ação (ID 

29298509). 4. Pois bem. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para 

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de 

recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso 

seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 5. De 

acordo com os autos, após infrutífera notificação do requerido por meio de 

correspondência enviada no endereço descrito na inicial, o autor buscou 

constituir o devedor por de notificação realizada por instrumento de 

protesto, 6. Com efeito, a notificação mediante o instrumento de protesto 

por edital não tem validade antes que o autor possa esgotar os meios de 

localização do devedor. 7. Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência 

pátria: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA 

PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser 

entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A 

intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que 

foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. (RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 26/03/2018). APELAÇÃO - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE 

GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE 

HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, 

EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - 

ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO 

"NÃO EXISTE O NÚMERO" – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. 

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter 

condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio 

sustento e de sua família. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Não 

tendo havido a regular constituição do consumidor em mora, impõe-se a 

extinção da ação de busca e apreensão. De acordo com a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é válida a notificação extrajudicial, para a 

constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de 

seu domicílio, ainda que não pessoalmente pelo devedor. (Ap 

134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 

11/06/2018) 8. Ademais, não se admite que a notificação seja realizada 

após a propositura da ação, vez que se trata de condição de 

procedibilidade da ação de busca e apreensão. 9. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – 

DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO 

ANTERIOR AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO 

REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO 

RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO 

COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 

STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e 

Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação 

ou protesto. Não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se 

manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 

(Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018)” 10. Não comprovada a regular constituição em mora do 

devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do 

processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 11. Ante 

o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 12. Custas recolhidas na inicial. 13. 

Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 14. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002303-25.2016.8.11.0002

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:

VANDERLEY MARQUES DE LIMA (EXECUTADO)

2L TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

ZILMA ALVES DE SOUZA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002303-25.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: 2L TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME, VANDERLEY 

MARQUES DE LIMA, ZILMA ALVES DE SOUZA MARQUES Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Execução proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de 2L TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME e OUTROS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram 

aos autos informar que realizaram um acordo extrajudicial, pugnando sua 

homologação e consequente extinção do feito (ID. 22724367). 3. Pois bem, 

diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de Processo 

Civil. 4. Custas pagas na distribuição e honorários conforme pactuado. 5. 

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos. 6. Às providências. ... 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000467-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE OLIVEIRA GIMENES ANTUNES DA SILVA (EXECUTADO)

MUNDIAL DIESEL BOMBA INJETORA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STELA CUNHA VELTER RONDON OAB - MT4984-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000467-80.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: MUNDIAL DIESEL BOMBA INJETORA LTDA - ME, DANIELLE 

OLIVEIRA GIMENES ANTUNES DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução proposta por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor de 

MUNDIAL DIESEL BOMBA INJETORA LTDA - ME e OUTROS, ambos 
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devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram 

aos autos informar que realizaram um acordo extrajudicial, pugnando sua 

homologação e consequente extinção do feito (ID. 22210382). 3. Pois bem, 

diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de Processo 

Civil. 4. Custas pagas na distribuição e honorários conforme pactuado. 5. 

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos. 6. Às providências. ... 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002596-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE MAYARA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002596-58.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: DAYANE MAYARA SILVA RODRIGUES Vistos. 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de DAYANE MAYARA SILVA RODRIGUES, ambos qualificados 

nos autos, visando a apreensão do bem descrito na exordial. 2. Aportou 

aos autos minuta de acordo celebrado entre as partes, posteriormente, 

manifestação do autor informando o descumprimento do acordo pugnando 

pelo cumprimento de sentença/prosseguimento do feito, apresentando o 

saldo atualizado da dívida, descontando-se os valores pagos pela 

requerida. 3. Pois bem. Melhor analisando o feito, denoto que não houve a 

homologação do acordo pactuado entre as partes, de modo que não há 

que se falar em cumprimento de sentença. 4. Com efeito, verifico em 

verdade que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação, uma vez 

que a requerida realizou o pagamento da parcela a qual fora constituída 

em mora, ensejando à extinção do feito. 5. Diante do exposto, nos termos 

do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito 

sem resolução do mérito. 6. Custas pagas na distribuição. 7. Após o 

trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. 8. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002582-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BASTOS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE ANDRADE OAB - RJ159371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002582-40.2018.8.11.0002 AUTOR(A): JORGE LUIS BASTOS CAMPOS 

REU: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Trata-se de ação Revisional de 

Contrato proposta por JORGE LUIZ BASTOS CAMPOS em desfavor de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse a inicial, sob pena de indeferimento. 3. Todavia, a parte autora 

não emendou a inicial. 4. Nesse sentido, o artigo 321, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil dispõe: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.” 5. Pois bem, considerando que a parte autora 

não sanou a irregularidade, embora tenha tido tempo suficiente para tal, 

conforme determinado, ausente então a exordial de requisito necessário 

para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento 

do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo 

único, ambos do Código de Processo Civil. 6. Sem custas ou honorários, 

eis que a inicial sequer fora recebida. 7. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se as baixas necessárias. 8. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000628-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CSHUSTZER CLEBERSON MARIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO OAB - MT0014284A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000628-56.2018.8.11.0002 AUTOR(A): CSHUSTZER CLEBERSON MARIN 

REU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato, promovida por CSHUSTZER CLBERSON MARTIN, em face de 

OMNI FINANCEIRA S/A, ambas qualificados nos autos. 2. A parte autora 

foi intimada a recolher às custas processuais ou comprovasse 

documentalmente sua hipossuficiência financeira, sob pena de 

cancelamento da distribuição, contudo, deixou escoar o prazo sem 

manifestação. 3. Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que 

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. O dispositivo do Código de 

Processo Civil de 1973, que tratava do mesmo assunto (Art. 257), 

mereceu o seguinte comentário dos eminentes doutrinadores Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. Cancelamento da distribuição. O ato 

judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao 

indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 162, 

§ 1º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de 

Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e 

amp., p. 525). 5. Diante do exposto, considerando a ausência de 

recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito e a não 

comprovação da hipossuficiência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, 

ambos do Código de Processo Civil. 6. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007449-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DORIGAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

66 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA 

PROCESSO 1007449-13.2017.8.11.0002 AUTOR(A): JOSE CARLOS 

DORIGAO REU: BANCO PAN Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato proposta por JOSÉ CARLOS DORIGAO em desfavor de BANCO 

PAN S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. As partes, em 

conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um acordo, 

requerendo sua homologação e consequente extinção do feito. 3. Pois 

bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo 

celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas 
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em razão da gratuidade deferida. Honorários advocatícios conforme 

pactuado. 5. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 6. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001387-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COTTON COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001387-54.2017.8.11.0002 AUTOR(A): COTTON COMERCIO DE 

VESTUARIO EIRELI - ME REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Produção Antecipada de Provas interposta por COTTON 

COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIRELI – ME, em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A, requerendo a exibição do documento consubstanciado no 

contrato de empréstimo financeiro realizado. 2. Deferida a liminar, efetuada 

a citação, a parte requerida apresentou defesa e exibe os documentos 

pleiteados pela parte autora, que por sua vez apresentou impugnação à 

peça defensiva. É o necessário relatório. Decido. 3. Observando 

presentes nos autos elementos probantes suficientes e discussão 

atinente tão somente a direito, não necessitando o feito de maior dilação 

probatória, inclusive, pela própria natureza da ação, passo ao julgamento 

antecipado da lide. 4. Primeiramente, ressalto que, inexiste óbice legal à 

propositura de ação judicial para exibição de documento comum às partes, 

além do que é desnecessária a prova de negativa de requerimento 

administrativo para ingresso de ação. 5. Ademais, verifico que a peça 

inicial encontra-se instruída com documentos que evidenciam o laço 

contratual entre as partes. 6. Assim, não restam dúvidas acerca da 

obrigação do requerido em exibir os documentos ao requerente, ou seja, 

os contratos mantidos pelas partes, por serem-lhes comuns (artigo 399, III, 

do Código de Processo Civil). 7. Sendo que, sua apresentação no 

momento da apresentação de defesa, exime-se de seu ônus à luz da lei 

consumerista. 8. Entretanto, mesmo que a requerida tenha apresentado os 

documentos solicitados pela requerente de forma espontânea, entendo 

que devem ser arbitrados honorários advocatícios, inclusive, por 

assemelhar-se à condição de reconhecimento do pedido. 9. Diante do 

exposto, em face dos documentos exibidos pelo requerido, nos termos do 

art. 487, III, “a”, do CPC, RESOLVO o mérito e, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de exibição de documentos feito nesta. 10. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

estes arbitrados em R$ 1.000,00 (Hum mil reais). 11. Após o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido, arquive-se. 12. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007553-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F B BRASIL SERVICOS LTDA ME (EXECUTADO)

FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007553-05.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: CNF - ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS NACIONAL LTDA. EXECUTADO: F B BRASIL SERVICOS 

LTDA ME, FLAVIANY CRISTINA RODRIGUES BOTELHO Vistos. . 1. 

Cuida-se de ação de Busca e Apreensão em que as partes, em petitório 

lançado nos autos, informaram a realização de acordo extrajudicial, 

pugnando pela sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento 

da avença. 2. Assim, HOMOLOGO-O para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e suspendo o feito até o cumprimento da obrigação até o dia 

25.01.2021 ou manifestação das partes, na forma do art. 313, II, do Código 

de Processo Civil. 3. Decorrido o prazo estabelecido no acordo, manifeste 

o autor se houve integral cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias. 4. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002052-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002052-07.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: REGINALDO CANDIDO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de REGINALDO CÂNDIDO DA SILVA com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 4968956). A medida liminar 

foi cumprida (id. 6765410) e a citação aperfeiçoada consoante documento 

lançado no Id. 6765314. 4. O devedor não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão 

de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 16709971). 5. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85, § 2º). 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002052-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002052-07.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: REGINALDO CANDIDO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de REGINALDO CÂNDIDO DA SILVA com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 4968956). A medida liminar 

foi cumprida (id. 6765410) e a citação aperfeiçoada consoante documento 

lançado no Id. 6765314. 4. O devedor não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão 

de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 16709971). 5. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85, § 2º). 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002696-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA AUGUSTA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002696-76.2018.8.11.0002 AUTOR(A): JOANA AUGUSTA DE ARRUDA 

REU: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos. 1. Trata-se de ação 

de Produção Antecipada de Provas interposta por JOANA AUGUSTA DE 

ARRUDA em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos, requerendo a exibição do documento 

consubstanciado no extrato da caderneta de poupança nº 61.605. 3. Em 

decisão ID. 14196493 determinou-se a citação da parte requerida para 

contestar ou apresentado o documento informado na inicial. 4. Realizada 

audiência de conciliação ID. 15843218 esta restou infrutífera. 5. A parte 

requerida apresentou sua contestação em ID. 16241933, asseverando a 

desnecessidade da propositura da ação, que não contestaria o pedido e 

apresentaria os documentos assim que fossem disponibilizados. 6. A 

autora, por sua vez, apresentou a impugnação visualizada em ID. 

16759573. 7. Vieram-me conclusos. É o necessário relatório. DECIDO. DO 

JULGAMENTO ANTECIPADO 8. Inicialmente, registro que a presente lide 

comporta julgamento antecipado, uma vez que os elementos constantes 

dos autos já são suficientes para formar convicção (art. 355, I, do Código 

de Processo Civil). DO MÉRITO 9. Pois bem, consigno que, inexiste óbice 

legal à propositura de ação judicial para exibição de documento comum às 

partes, além do que é desnecessária a prova de negativa de requerimento 

administrativo para ingresso de ação. 10. Ademais, verifico que a peça 

inicial encontra-se instruída com documentos que evidenciam o laço 

contratual entre as partes. 11. Deste modo, resta claro o dever da 

instituição financeira apresentar aos seus correntistas os contratos e 

extratos de suas contas, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas 

normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência da 

parte autora. Ademais, denoto que ao autor fora deferida a inversão do 

ônus da prova. 12. Sobre o assunto, trago o recente julgado do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo: “AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO – EXTRATOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA - Sentença 

de procedência que reconheceu o dever de exibir os extratos das contas 

poupança indicadas pelo autor. CABIMENTO: Houve o válido pedido prévio 

e com prazo razoável para a exibição dos extratos solicitados pelo autor. 

Os documentos são comuns às partes, cuja guarda e zelo cabem à 

instituição financeira. A instituição financeira é responsável pelo 

gerenciamento das contas bancárias e dos contratos firmados, portanto 

tem a obrigação de apresentar os documentos inerentes a eles quando 

solicitados pelo cliente. Evidente o dever de exibir os documentos. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 00505383620098260562 SP 

0050538-36.2009.8.26.0562, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 03/04/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 04/04/2018)” 13. Assim, não restam dúvidas acerca da 

obrigação da parte requerida em exibir os documentos a autora, estes que 

devidamente especificados, extrato da caderneta de poupança nº 61.605, 

por serem-lhes comuns (artigo 399, III, do Código de Processo Civil). 14. 

Na contestação ofertada, o requerido não exibiu os documentos 

solicitados, olvidando-se que lhe caberia assim proceder no prazo da 

defesa. 15. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, RESOLVO o 

mérito e, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta ação de produção 

antecipada de provas para, nos termos do art. 400, I e II, do Código de 

Processo Civil, DETERMINAR que o requerido exiba no prazo de 10 (dez) 

dias, o extrato da caderneta de poupança nº 61.605., sob pena de 

expedição de mandado de Busca e Apreensão. 16. Pelo princípio da 

sucumbência e por ter o requerido dado ares de litigiosidade ao pedido, 

além de não ter exibido os documentos na oportunidade da defesa, 

condeno-o ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). 17. Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, arquive-se. 18. Ciência à Defensoria 

Pública Estadual. 19. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003491-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT BRASIL INCORPORACOES LTDA. - ME (REQUERIDO)

LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

CLAUDINEY LORCA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003491-53.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MT BRASIL INCORPORACOES LTDA. - ME, CLAUDINEY 

LORCA RODRIGUES, LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA Vistos. . 

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de MT BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA – 

ME E OUTROS, ambos qualificados, requerendo a apreensão do bem 

descrito nos autos. 2. Fora intimado o patrono do autor para que 

efetuasse o depósito da diligência para cumprimento do mandado de 

citação (id. 15667970). 3. Em razão da sua inércia (id. 16256889), 

expediu-se carta de intimação pessoal do autor pelo correio (id. 

16683445) para que a autora desse o cumprimento na determinação sob 

pena de extinção. 4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora, 

mesmo intimada pessoalmente a dar o devido impulso processual, não 

manifestou ou tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o 

feito ficar aguardando indefinidamente a sua manifestação. 5. Assim, 

tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 
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Processo Civil. 6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. 

Determino ao autor, a imediata devolução do veículo apreendido ao 

requerido. No caso de venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que 

o credor deposite o valor do veículo pela tabela FIPE, devidamente 

atualizada. 8. Custas processuais pagas na distribuição. 9. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos. 10. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006181-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (EXECUTADO)

AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006181-21.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME, MARIO 

CESAR MIRANDA ALMEIDA, AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA, 

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA, GONCALO FERREIRA DE 

ALMEIDA Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Execução proposta por BANCO 

BRADESCO S/A, em desfavor de CONSTRUTORA JOÃO DE BARRO LTDA 

- ME e OUTROS, ambos qualificados, requerendo a apreensão do bem 

descrito nos autos. 2. Fora intimado o patrono do autor para que 

efetuasse o depósito da diligência para cumprimento do mandado de 

citação (id. 15986781). 3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de 

intimação pessoal do autor pelo correio (id. 16684310) para que a autora 

desse o cumprimento na determinação sob pena de extinção. 4. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada 

pessoalmente a dar o devido impulso processual, não manifestou ou 

tomou as providências cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar 

aguardando indefinidamente a sua manifestação. 5. Assim, tendo em vista 

a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002052-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002052-07.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: REGINALDO CANDIDO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de REGINALDO CÂNDIDO DA SILVA com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 4968956). A medida liminar 

foi cumprida (id. 6765410) e a citação aperfeiçoada consoante documento 

lançado no Id. 6765314. 4. O devedor não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão 

de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 16709971). 5. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85, § 2º). 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007410-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA TEMPESTA ATHANASIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007410-11.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: ANA LUCIA TEMPESTA ATHANASIO Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar a parte requerida em mora. 2. A parte autora veio aos 

autos requerendo a desistência da ação, antes mesmo do seu 

recebimento. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência 

e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na 

distribuição do processo. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004996-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO ESGANZELA (EMBARGANTE)

SARA RODRIGUES TENORIO (EMBARGANTE)

CERAMICA ESGANZELA LTDA - ME (EMBARGANTE)

MARIA APARECIDA FIGUEIREDO ESGANZELA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004996-11.2018.8.11.0002 EMBARGANTE: CERAMICA ESGANZELA 
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LTDA - ME, JOAO ANTONIO ESGANZELA, MARIA APARECIDA 

FIGUEIREDO ESGANZELA, SARA RODRIGUES TENORIO EMBARGADO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de Embargos à Execução 

promovida por CERAMICA ESGANZELA LTDA - ME, JOAO ANTONIO 

ESGANZELA, MARIA APARECIDA FIGUEIREDO ESGANZELA, SARA 

RODRIGUES TENORIO em face do BANCO DO BRASIL S/A, todos 

qualificados nos autos. 2. Os Embargantes foram intimados para 

recolherem as custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da 

distribuição, vez que foi indeferida a justiça gratuita. 3. Intimados para 

tanto, os autores deixaram escoar o prazo sem o atendimento da 

determinação supra. 4. Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil 

que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa 

de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 5. O dispositivo do Código de 

Processo Civil de 1973, que tratava do mesmo assunto (Art. 257), 

mereceu o seguinte comentário dos eminentes doutrinadores Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. Cancelamento da distribuição. O ato 

judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao 

indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 162, 

§ 1º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de 

Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e 

amp., p. 525). 6. ISTO POSTO e, considerando a ausência de recolhimento 

das custas necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c 

os artigos 290 e 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. 

7. Após as baixas necessárias, arquive-se. 8. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001544-90.2018.8.11.0002

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:

OSMAR DA COSTA (REU)

TORNEARIA E FRESADORA PAMPA LTDA - ME (REU)

GISELLE APARECIDA DE LIMA BEZ BATTI (REU)

DIRCEUNEI JOSE BEZ BATTI (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001544-90.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

TORNEARIA E FRESADORA PAMPA LTDA - ME, OSMAR DA COSTA, 

DIRCEUNEI JOSE BEZ BATTI, GISELLE APARECIDA DE LIMA BEZ BATTI 

Vistos. . 1. Trata-se de Ação Monitória promovida por BANCO DO BRASIL 

S/A em desfavor de TORNEARIA E FRESADORA PAMPA LTDA – ME e 

OUTROS, em que as partes, em conjunto, vieram aos autos informar que 

realizaram um acordo, requerendo sua homologação e consequente 

extinção do feito. 2. Pois bem, diante do informado na petição supracitada 

(ID. 17144397), HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos dos artigos 487, III, b, 

do Código de Processo Civil. 3. Custas recolhidas na inicial. Honorários 

conforme pactuado. 4. Após o trânsito em julgado e arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 5. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000538-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOS SANTOS AMARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000538-48.2018.8.11.0002 AUTOR(A): CARLOS DOS SANTOS AMARO 

REU: BANCO BRADESCO Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato, promovida por CARLOS DOS SANTOS AMARO, em face de 

BANCO BRADESCO S.A., ambas qualificados nos autos. 2. A parte autora 

foi intimada a recolher às custas processuais ou comprovasse 

documentalmente sua hipossuficiência financeira, sob pena de 

cancelamento da distribuição, contudo, deixou escoar o prazo sem 

manifestação. 3. Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que 

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de 

seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de 

ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. O dispositivo do Código de 

Processo Civil de 1973, que tratava do mesmo assunto (Art. 257), 

mereceu o seguinte comentário dos eminentes doutrinadores Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. Cancelamento da distribuição. O ato 

judicial que determina o cancelamento da distribuição equivale ao 

indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença (CPC 162, 

§ 1º). É impugnável pelo recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de 

Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e 

amp., p. 525). 5. Diante do exposto, considerando a ausência de 

recolhimento das custas necessárias para a distribuição do feito e a não 

comprovação da hipossuficiência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, 

ambos do Código de Processo Civil. 6. Após as baixas necessárias, 

arquive-se. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008318-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA APARECIDA MACHADO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT13281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008318-39.2018.8.11.0002 AUTOR(A): LAURA APARECIDA MACHADO 

DE CAMPOS REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato, 

promovida por LAURA APARECIDA MACHADO DE CAMPOS, em face de 

BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO., 

ambas qualificados nos autos. 2. A parte autora foi intimada a recolher às 

custas processuais ou comprovasse documentalmente sua 

hipossuficiência financeira, sob pena de cancelamento da distribuição, 

contudo, deixou escoar o prazo sem manifestação. 3. Dispõe o artigo 290 

do Código de Processo Civil que “Será cancelada a distribuição do feito se 

a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento 

das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 4. O 

dispositivo do Código de Processo Civil de 1973, que tratava do mesmo 

assunto (Art. 257), mereceu o seguinte comentário dos eminentes 

doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “1. 

Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o cancelamento 

da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 162, § 1º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 513)...” (in Código de Processo Civil 

Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª. edição, rev. e amp., p. 525). 5. 

Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito e a não comprovação da 

hipossuficiência, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, 

com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290, ambos do Código de 

Processo Civil. 6. Após as baixas necessárias, arquive-se. 7. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006258-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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EDIMILSON ARGEMIRO GALVAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006258-30.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

EDIMILSON ARGEMIRO GALVAN Vistos. . 1. Cuida-se de ação de Busca e 

Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação. 2. Assim, considerando que o requerido sequer foi 

citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001286-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001286-17.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: MARIANA ALVES DE SOUZA Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta por BANCO 

SANTANDER BRASIL S/A, em face de MARIANA ALVES DE SOUZA, 

ambos devidamente qualificados nos autos, visando o recebimento da 

quantia informada na exordial. 2. Fora intimado o patrono do autor para 

que se manifestasse acerca da certidão do senhor Oficial de Justiça (ID. 

15101150). 3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de intimação 

pessoal do autor pelo correio para que a autora desse o cumprimento na 

determinação sob pena de extinção (ID. 16216656). 4. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada pessoalmente a dar o 

devido impulso processual, não manifestou ou tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação. 5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002052-07.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO CANDIDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002052-07.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: REGINALDO CANDIDO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de REGINALDO CÂNDIDO DA SILVA com fundamento no art. 3º 

do Decreto/Lei n. 911/69, visando à apreensão do bem descrito na inicial, 

que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 2. A inicial veio instruída 

com o contrato, documentos a ele atrelados e do comprovante da mora. 3. 

A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 4968956). A medida liminar 

foi cumprida (id. 6765410) e a citação aperfeiçoada consoante documento 

lançado no Id. 6765314. 4. O devedor não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da Certidão 

de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 16709971). 5. O autor pugnou 

pelo julgamento antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. 

Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia do requerido 

que apesar de devidamente citado, não apresentou defesa no prazo de 

quinze dias, conforme determina o § 3º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69 

que dispõe: “§ 3º. O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de 

quinze dias da execução da liminar”. 7. Dessa forma, diante da ocorrência 

da revelia (CPC, art. 344), conheço diretamente do pedido conforme me 

faculta o art. 355, II do Código de Processo Civil. 8. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 9. Portanto, fica 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos 

do proprietário fiduciário, ora requerente, podendo este vender o bem, 

objeto da garantia, não por preço vil, independentemente de leilão, hasta 

pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial. 10. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85, § 2º). 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com 

as baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007310-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIDES GABRIEL DE BARROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007310-27.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: ALCIDES GABRIEL DE BARROS 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de ALCIDES 

GABRIEL DE BARROS, partes devidamente qualificadas. 2. Em decisão 

retro, fora concedido prazo ao exequente para emendar a inicial, fazendo 

constar a assinatura da segunda testemunha, bem como apresentar o 

contrato social a fim de comprovar a titularidade do título exequendo. 3. O 

autor, por sua vez, deixou transcorrer o prazo sem a emendar a inicial. 4. 

Com efeito, o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil 

dispõe que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” 5. Pois bem, considerando que a parte autora não sanou a 

irregularidade na forma apontada, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 6. Custas pagas na 

distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007013-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070123/3/2020 Página 296 de 298



Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANDRE BAY (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007013-20.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

FABRICIO ANDRE BAY Vistos. . 1. Cuida-se de ação de Busca e 

Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação. 2. Assim, considerando que o requerido sequer foi 

citado da ação, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. 3. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 

4. Custas pagas na distribuição. 5. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006933-56.2018.8.11.0002

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:

ADRIANA DE SOUSA NINA (REU)

ADAGUIMAR MARIA DE SOUZA (REU)

CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (REU)

SEBASTIAO CAETANO DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006933-56.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, ADAGUIMAR 

MARIA DE SOUZA, SEBASTIAO CAETANO DE SOUZA, ADRIANA DE 

SOUSA NINA Vistos. 1. Cuida-se de ação Monitória proposta por BANCO 

DO BRASIL S/A, em face de CONSTRUMELLO MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA EPP e OUTROS, todos devidamente qualificados nos 

autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 

3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil. 5. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas pagas na 

distribuição, sem condenação em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005453-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON HENRIQUE DE PAULA OAB - MT7182-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005453-43.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S/A move em desfavor de PROL INDÚSTRIA METALÚRGICA 

LTDA, em que as partes, em petitório anexado aos autos, vieram em juízo 

informar a realização de acordo extrajudicial, pugnando pela sua 

homologação e consequente extinção do feito. 2. Denoto que a referida 

peça encontra-se devidamente assinada pelas partes. 3. Pois bem, diante 

do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado 

pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 4. Custas pagas na 

distribuição, honorários conforme pactuado. 5. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 6. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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