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ÓRGÃO ESPECIAL

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

     Matéria Judiciária - Plenário 01

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

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha
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CONSELHO DA MAGISTRATURA

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

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

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

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

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

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

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

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003338-80.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORAES DE MENEZES & ARAUJO PEDROSO LTDA - ME (EXECUTADO)

MARA JANE ARAUJO PEDROSO (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste sobre a petição de ID 25749974.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007716-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NELSON IVONIR PEDROZO (TESTEMUNHA)

ELEANDRO JOAO PEDROZO (TESTEMUNHA)

 

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

de 05 (cinco) dias acerca dos Embargos de Declaração ID 30039618, nos 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005109-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ATAIR LEME DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. DE SOUZA BORGES - ME (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre petição de ID 25738538.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000826-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA (EXECUTADO)

LUCINEIDE BEZERRA DE MORAIS (EXECUTADO)

SILVA & BEZERRA DE MORAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

que de direito nos autos face a Certidão ID 25616257.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010522-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURENCO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REU)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REU)

M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO(A))

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

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

impugnar a contestação oferecida nos autos pela requerida GAZIN 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002474-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005410-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAISSA WINKELMANN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se as partes para, em quinze (15) dias, manifestarem sobre o laudo 

pericial ID 30736793, nos termos do artigo 477, §1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001792-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA POLTRONIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte Autora da Expedição do Alvará Eletrônico n° 595845-8 / 

2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002675-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR JOSE DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora acerca da expedição do Alvará Eletrônico n° 

595850-4 / 2020

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003741-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FERREIRA FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE OAB - MT6973/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADJAIME ALVES MIRANDA (TESTEMUNHA)

ALINE SANTIAGO DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

VINICIUS BATISTA DA SILVA (TESTEMUNHA)

ROSIMEIRE OGEDA MARQUES SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1003741-49.2017 Ação: Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Autora: 

Arlete Ferreira Faria. Ré: Anhanguera Educacional Ltda. Vistos, etc. 

ARLETE FERREIRA FARIA, pessoa física, com qualificação nos autos, 

devidamente representado por seu procurador, ingressou com a presente 

ação em desfavor de ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, com qualificações nos autos. Devidamente 

citada, a ré apresentou contestação, sem alegações preliminares. Foi 

determinada a especificação das provas, e após a manifestação da 

autora, tendo a requerida deixado seu prazo transcorrer in albis, veio-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Inexistem preliminares a se decidir. 

Quando da manifestação para especificação de provas, a autora 

requereu o julgamento antecipado da lide, o que não entendo ser possível 

diante da complexidade do caso concreto. Para o desate da questão, e a 

fim de se evitar qualquer futura alegação de nulidade por cerceamento de 

defesa, designo o dia 08 de agosto de 2018, às 14:00 horas, para 

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

do Código de Processo Civil. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para 

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

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

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 23/abril/2.018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003741-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE FERREIRA FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE OAB - MT6973/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MT86844-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ADJAIME ALVES MIRANDA (TESTEMUNHA)

ALINE SANTIAGO DE CARVALHO (TESTEMUNHA)

VINICIUS BATISTA DA SILVA (TESTEMUNHA)

ROSIMEIRE OGEDA MARQUES SILVA (TESTEMUNHA)

 

Ciência ao autor da expedição dos Alvarás Eletrônicos n. 595843-1 / 2020 

e 595844-P / 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003787-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO LUIZ ARALDI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Ciência à Exequente da expedição do Alvará Eletrônico n° 595848-2 / 2020

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004918-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA SANTANA DA SILVA OAB - MT21788-O (ADVOGADO(A))

JESSICA TEIXEIRA PASSOS OAB - MT18833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Ciência à parte Exequente acerca da expedição do Alvará Eletrônico n° 

599674-0 / 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009722-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA VILELA PASSOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (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))

 

Ciência à Parte Autora da expedição do Alvará Eletrônico n° 599736-4 / 

2020

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1010244-18.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO AUGUSTO CASOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA CORREIA ROSA (REU)

 

Ciência ao Autor da expedição do Alvará Eletrônico n° 595842-3 / 2020

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002231-98.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SCHMITSLER PEREIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELEM BARCELOS RIBEIRO OAB - MT18457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM TRADING S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRAZ FLORENTINO PAES DE ANDRADE FILHO OAB - PE32255 

(ADVOGADO(A))
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Ciência à Exequente da expedição do Alvará Eletrônico n° 598164-6 / 2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000964-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - SP169654 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para apresentar IMPUGNAÇÃO a 

contestação ofertada pelo requerido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000964-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - MT0011163S-A (ADVOGADO(A))

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - SP169654 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

autos os dados bancários para expedição de Alvará.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003214-34.2016.8.11.0003

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:

INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS BRASIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

MARINALDO VENTURINI LEITE (EXECUTADO)

VANESSA DE AMORIM PINHEIRO (EXECUTADO)

 

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

COMPLEMENTAR A DILIGÊNCIA PARA Oficial de Justiça HELSON DE 

SIQUEIRA CORREA, conforme valor solicitado na Certidão ID 24534174 via 

Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 

7/2017 – CGJ, juntando-se a guia e o comprovante do referido pagamento 

nos autos. O recolhimento deverá ser feito através do site: 

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

Guia"; 2) Selecionar Serviço: "COMPLEMENTAÇÃO DE DILIGÊNCIA"; 3) 

optar por "1º Grau"; 4) Informar o número do Processo e clicar "Buscar", 

conferir dados e clicar "Próximo" ; 5) Informar Dados do Pagante - CPF ou 

CNPJ; 6) Escolher a opção do Bairro no Campo "DILIGÊNCIA", e o sistema 

deverá informar o nome do Oficial de Justiça; 7) Informar o valor a 

complementar; 8) Clicar em "Gerar guia". OBSERVAÇÃO: Após o 

pagamento, a guia e o comprovante de pagamento deverão ser juntados 

ao processo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005332-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL VILA OPERARIA DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005332-41.2020 Ação: Declaratória de Nulidade de Débito. Autora: 

Comercial Vila Operaria de Combustíveis Ltda. Réu: Energisa Mato Grosso 

– Distribuidora de Energia S/S. Vistos, etc. COMERCIAL VILA OPERARIA 

DE COMBUSTÍVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Nulidade de Débito” em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/S, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de citação, 

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

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

dias, recolha as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu 

recolhimento nos autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo 

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

moldes dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de março de 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008679-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008679-53.2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Chapada 

dos Guimarães – MT Autor: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento 

S/A. Réu: Otavio Francisco dos Santos. Vistos, etc... Considerando os 

termos da certidão de (ID 25898682), determino a intimação pessoal da 

parte autora, na pessoa de seu representante legal, para que no prazo de 

(5) cinco dias, dê andamento ao feito, sob pena de devolução. 

Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 26 de março de 2020. Dr. 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011083-43.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEILI HEBERT DA SILVA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011083-43.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campo 

Verde/MT Autores: Banco Bradesco Financiamento S/A. Ré: Queili Herbert 

da Silva Ribeiro. Vistos, etc. BRANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, 

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

Precatória” em desfavor de QUEILI HERBERT DA SILVA RIBEIRO, com 

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

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

observe a falta de alguma peça imprescindível ao cumprimento integral, 

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

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

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

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

Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000462-55.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ESTEVAO REY MOLINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VARZEA GRANDE (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1000462-55/2017 Ação: Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico Autor: 

Edson Estevão Rey Molina. Ré: CDL/SPC – Câmara de Dirigentes Lojistas, 

Serviço de Proteção ao Crédito. Vistos, etc. Analisando os termos do 

petitório de (ID 26181006), hei por bem em deferir o pedido, expedindo-se 

o necessário. Considerando que a parte autora manifestou desinteresse 

na audiência de conciliação, bem como, considerando que o processo se 

arrasta desde o ano de 2017, deixo de designar nova data para audiência 

de conciliação, devendo a parte ré manifestar nos autos eventual 

interesse. Intimem-se. Cumpra-se Roo-MT, 27 de março de 2020. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002173-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE DEUS E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALEXANDRA SANTANA DALBERTO OAB - MT7629/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO NERY TAHAN (REU)

Outros Interessados:

ZOPELLETO & ZOPELLETO LTDA - ME (CONFINANTES)

 

Para a expedição de Mandado de Citação à parte empresa ZOPELLETO & 

ZOPELLETO LTDA EPP, intima-se a parte autora para que, no prazo de 

05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o Oficial de 

Justiça via Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos do 

Provimento nº 7/2017 – CGJ, juntando-se a guia e o comprovante do 

referido pagamento nos autos. O recolhimento deverá ser feito através do 

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

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

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

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

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

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

comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009387-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ GOMES RODRIGUES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MARCOS GOMES DE LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação dos advogados das partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestem sobre o Laudo Pericial de ID 30736502.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003577-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERISVALDO MIRANDA NERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARCOS GOMES DE LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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

dias, manifestem sobre o laudo pericial de ID 30735567.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004413-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON MARLON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARCOS GOMES DE LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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

dias, manifestem sobre o laudo pericial de ID 30735586.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004470-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MENDES MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MARCOS GOMES DE LIMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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

dias, manifestem sobre o laudo pericial de ID 30736493.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001656-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESCOLASTICO RODRIGUES NOVAES (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 25834746.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006939-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FRANCO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006939-60.2018 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autora: Jair 

Franco. Réu: Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT. Vistos, etc. JAIR 

FRANCO, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 
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ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório” em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Consoante o acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça de (ID 22127496), 

recebo a inicial. Considerando os documentos acostados aos autos, hei 

por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). De 

outro norte, considerando o fato de que a presente ação versa sobre 

cobrança de seguro obrigatório em decorrência de acidente de veículo 

automotor e, ciente de que é de conhecimento público que a seguradora 

que integra o polo passivo, neste tipo de ação, costumeiramente entabula 

acordo, somente, após a produção de prova pericial, hei por bem não 

designar a audiência de conciliação prevista no artigo 344 do Código de 

Processo Civil e o faço com fulcro no artigo 139, incisos II, V e VI do 

Código de Processo Civil. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, do Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências 

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

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

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

Roo-MT, 30 de outubro de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006939-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FRANCO (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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

 

Intimação dos advogados da requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente defesa, tendo em vista o retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000587-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAVID CORDEIRO (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 29622407.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003766-28.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MADSCHUATZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARANGON OAB - SC38970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIGRAIN S.A. (REQUERIDO)

FRIBON TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO OAB - MT0016221S 

(ADVOGADO(A))

VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA OAB - GO0034384A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003766-28.2018 Ação: Cobrança Autor: Madschuatz Materiais de 

Construções Ltda Epp. Réus: Fribon Transportes Ltda e Outro. Vistos, etc. 

Considerando que o réu Multigrain S/A não fora citado, conforme 

documento de (ID 25174820), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 18 de maio de 2020, às 08h30min, no CEJUSC. 

Expeça-se o necessário, observando-se o endereço indicado no petitório 

de (ID 25625020). Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 09 de março de 2020. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007747-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO INVISTA CF (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES OAB - SP107950-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

ROMUALDO NUNES CAVALHEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1007747-02/2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Itau 

Unibanco S/A. Executada: Romualdo Nunes Cavalheiro. Vistos, etc. ITAU 

UNIBANCO S/A, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Execução de Título Extrajudicial” em desfavor de ROMUALDO 

NUNES CAVALHEIRO, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de 

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

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

(quinze dias) dias, adeque a pretensão, pois compulsando detidamente os 

autos, verifica-se que a pessoa vinculada ao contrato (Id. 10161911), 

diverge daquela constante no polo passivo, 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, 11 de outubro de 2017. Dr. Luiz 

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

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000910-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

1 OPCAO REPORTAGENS FOTOGRAFICAS LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO VITOR GUERRA GONCALVES OAB - SP290322 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000910-57.2019 Ação: Consignação em Pagamento c/c Indenização 

Autor: Lucas Roder de Paula Réu: Opção Reportagens Fotográficas Ltda 

Vistos, etc... LUCAS RODER DE PAULA, com qualificação nos autos, 

ingressaram neste juízo com a presente ação em desfavor de OPÇÃO 

REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS LTDA, com qualificação nos autos, e 

após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fl.153/154 

– ID 24947655), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D 

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

transação celebrada nestes autos proposta por LUCAS RODER DE 

PAULA, em desfavor de OPÇÃO REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS LTDA, 

todos com qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação 

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

julgamento de mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “c” do Código 

de Processo Civil, expedindo-se o necessário. Custas pela ré. Transitada 

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

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 03 de fevereiro 

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

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1009488-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO HENRIQUE COSTA DE QUEIROZ OAB - DF41826 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Márcio Leandro (REU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR MARTINS SANTOS OAB - MT0018580A (ADVOGADO(A))

 

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

dias, ofereça réplica à contestação.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006484-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BELLINTANI (AUTOR(A))

ALBERTO JOSE DELAI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT14460-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado dos embargantes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste sobre a petição de ID 26085394.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1008002-57.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN ESTEVES BARBOSA OAB - GO34395 (ADVOGADO(A))

JANSEN PINTO PONTES FILHO OAB - GO50285 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1008002-57.2017 Ação: Notificação Judicial Autora: RC Empreendimentos 

Imobiliários Ltda Ré: Ivone dos Santos Vistos, etc... RC 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor do IVONE DOS SANTOS, 

com qualificação nos autos, requereu a desistência da ação (fls.40 – ID 

27347325), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

D O: O pedido formulado pela parte autora é pertinente, por isso, por isso, 

deve ser deferido, assim, homologo a desistência da ação, para os fins do 

artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É certo que se o 

processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as 

despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu e, nesse 

sentido é a jurisprudência: “A parte que desiste da ação ou reconhece o 

pedido, pondo fim ao processo, responde pelos honorários de advogado” 

(STJ – 2a. Turma, Resp 52453-9-RJ, rel. Min. Peçanha Martins, DJU 

1704.1995, p. 9575. Logo, sob tal prisma, o deslinde do feito deve ser 

analisado à luz da regra contida no art. 90, do Novo Código de Processo 

Civil, que assim se expressa: "Proferida sentença com fundamento em 

desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou 

reconheceu". Ou seja, na hipótese vertente, cabe ao autor, a obrigação de 

suportar a condenação no pagamento das custas processuais. Sobre o 

tema Yussef Said Cahali em sua obra “Honorários Advocatícios", Revista 

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

direito anterior, a jurisprudência, ressalvadas raras exceções, definira-se 

no sentido de que seriam pagos os honorários de advogado pelo 

desistente, máxime quando operada a desistência após a contestação e já 

não podendo ser rejeitada, face ao prejuízo causado ao réu. E, coerente 

com os princípios adotados, o novo Código de Processo solucionou de 

vez qualquer dúvida que pudesse remanescer a respeito: desde que o 

autor, ajuizando a ação e dela desistindo posteriormente, terá sido quem 

deu causa às despesas do processo, deve-se-lhe impor o encargo do 

pagamento das mesmas, incluindo-se os honorários de advogado da parte 

contrária. Quer o legislador, com isso, impedir que o beneficiado com a 

desistência tenha o seu patrimônio desfalcado com o pagamento das 

despesas a que se viu compelido a contrair para se defender." Idêntica é 

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "A sucumbência é ônus 

processual e se impõe quando há desistência da ação, 

independentemente das circunstâncias (art. 26 do CPC)." (STJ - 2ª Turma - 

REsp nº 417.033/PR - Rel. Min. Eliana Calmon - j. 18.06.2002 - DJ 

19.08.2002). Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios 

de direito atinentes à espécie JULGO e DECLARO, por sentença, extinto o 

presente processo aforado por RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, desfavor de IVONE DOS SANTOS, com qualificação nos autos e o 

faço com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 

Custas pela autora. Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, 

o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-Mt., 21 de fevereiro de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005274-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

JOSELIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

ROSARIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

JOSCELNA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

CLAUDINO PEDRO BARAZZETTI (REQUERENTE)

JOSE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUNICE GOMES ROSAFA ATENSIO OAB - 181.328.801-10 

(REPRESENTANTE)

LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22892/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

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

dias, informe sobre o desate do Agravo de Instrumento n. 

1002254-94.2019.4.01.0000.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002228-12.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-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: 1008374-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO APARECIDO ROSA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO DUARTE ALVES OAB - SP283951 (ADVOGADO(A))

MARIA CINELANDIA BEZERRA DOS SANTOS OAB - SP296241 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO ANTAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

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

manifestem sobre a certidão de Id. 24929941.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 394617 Nr: 8157-29.2007.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS HILGENBERG, SILVIA 

MARIA BRANDTNER HILGENBERG, ADAM BRANDTNER, MARIE DUCH 

BRANDTNER, JOSE ALCEU SASSI, ANITA BRANDTNER SASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GOMES - 

OAB:70642, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:3103-A/MT, 

MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT, MONICA VALÉRIA 

CORDEIRO LIMA - OAB:8918-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9183/MT

 Assim, diante do exposto, hei por bem em deferir o pedido colacionado 
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nos petitórios de (fls.337/338), e, via de consequência, o desbloqueio e 

posterior levantamento do valor de R$677,77 (seiscentos e setenta e sete 

reais e sessenta e sete centavos) em nome do executado Adam 

Brandtner, expedindo-se o competente alvará judicial.Intimem-se. 

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

Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001792-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA POLTRONIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA FERNANDES RIBEIRO OAB - MT4038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001792-87.2017 Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais Autora: 

Juliana Poltronieri. Ré: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. Vistos etc... 

JULIANA POLTRONIERI, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de AZUL 

LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Devidamente citada, apresentara 

contestação e, instada a se manifestar, a parte autora impugnou a defesa, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a entrada em vigor da Lei 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010582-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1010582-26.2018.8.11.0003 Vistos etc... BANCO DO BRASIL SA, com 

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

presente ação em desfavor de ADIRCEU CARLOS JERONIMO. 

Devidamente citado, apresentara embargos monitórios, o qual restou 

impugnado pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004409-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROMEU BEZERRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004409-20/2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autor: Romeu Bezerra da Silva. Réu: Avon Cosméticos Ltda. 

Vistos, etc. Analisando os termos do petitório de (fl.159 – 

correspondência ID 23811441), hei por bem em deferir o levantamento do 

valor depositado às (fls.131/134 – correspondência ID 18396529 a ID 

18396534), com suas devidas correções, em favor da parte autora, 

expedindo-se o competente alvará judicial, após arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 26 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001163-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALENCAR WELLINGTON BONELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (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))

Outros Interessados:

EDSON DA SILVA ARANDO (TESTEMUNHA)

LEONIDAS GOMES FERREIRA (TESTEMUNHA)

MANOEL ALVES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001163-16/2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Alencar Welington Bonelli Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Vistos, etc. Considerando o teor do petitório e documentos 

de (fls.244/246 – correspondência ID 26656045 a ID 26656047), 

remetam-se os autos à Central de Arrecadação, para as providências que 

o caso requer. Lado outro, analisando os termos dos petitórios de (fl.233 – 

correspondência ID 24471324 e fl.242 – correspondência ID 25860973), 

bem como, que a sentença de (fls.209/216 – correspondência ID 

17691537) declarara inexistente o débito objeto da lide, hei por bem em 

deferir o levantamento do valor depositado pela parte autora a título de 

caução às (fls.62/63 – correspondência ID 5024322 a ID 5024344), com 

suas devidas correções (fl.247 – correspondência ID 26801041), em 

favor da parte autora, expedindo-se o competente alvará judicial, após 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de março de 2.020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1011059-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA NOGUEIRA DE SA CARDOSO COELHO OAB - RJ220769 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTIN (REQUERIDO)

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANE STELLE BECA SANTOS SATIRO OAB - MT23432-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA OAB - MT6177-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1011059-15/2019 Ação: Produção Antecipada de Provas Autora: BASF 

S/A. Réus: Alexandre Augustin e Outro. Vistos, etc. Defiro o pleito 

formulado pelo Senhor Perito de (fl.59 – correspondência ID 29861807, 

parte III), autorizando o levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos 

honorários periciais depositados às (fls.77/80 – correspondência ID 

29170612 a ID 29170623, parte II), devendo ser confeccionado o 

competente alvará judicial em data anterior ao início dos trabalhos 

periciais, mediante as cautelas de estilo. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001351-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE BORGES DE SOUSA RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001351-72/2018 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Solange Borges de Souza. Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. Analisando os termos do petitório 

de (fl.322 – correspondência ID 29796155), hei por bem em deferir o 

levantamento do valor depositado às (fls.317/321 – correspondência ID 

29511123 a ID 29511128), com suas devidas correções, em favor da 

parte autora, expedindo-se o competente alvará judicial, após arquive-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000687-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANY SAMANTHA APARECIDA LIMA OSSUNA SELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000687-41/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Dayany 

Samantha Aparecida Lima Ossuna. Réu: Banco Bradesco S/A. Vistos, etc. 

Analisando os termos do petitório de (fl.111 – correspondência ID 

25876312 e fl.116 – correspondência ID 27360625), hei por bem em 

deferir o levantamento do valor depositado às (fls.104/109 – 

correspondência ID 25570470 a ID 25570481), com suas devidas 

correções, em favor da parte autora, expedindo-se o competente alvará 

judicial, após arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002279-91.2016.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

I. K. M. D. C. (AUTOR(A))

E. S. M. D. C. (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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDNA DE MORAIS OAB - 038.389.801-31 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002279-91/2016 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório 

Autores/menores: I. K. M. da C. e E. S. M. da C. Representante: Edna de 

Morais. Réu: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A. 

Vistos, etc. Considerando a certidão de trânsito em julgado do v. acórdão 

de (fl.251 – correspondência ID 26453385); o depósito realizado pela parte 

ré às (fls.254/256 – correspondência ID 28627604 a ID 28627606); o 

pedido de levantamento de (fl.274 – correspondência ID 29630216) e; 

principalmente, avaliando o interesse de menor (fls.17/18 – 

correspondência ID 1694304 a ID 1694305), hei por bem conceder vista 

dos aos autos ao douto membro do Parquet, nos termos do artigo 178, II, 

do Código de Processo Civil, para manifestação, no prazo legal, após 

conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 

de março de 2.020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015752-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA NUNES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1015752-42.2019 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT 

Autora: Nilza da Silva Nunes. Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A. Vistos, etc. NILZA DA SILVA NUNES, com 

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

Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” em desfavor de SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Consoante os documentos acostados aos 

autos, hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, 

NCPC). Ademais, recebo a inicial e, considerando o fato de que a presente 

ação versa sobre cobrança de seguro obrigatório em decorrência de 

acidente de veículo automotor e, ciente de que é de conhecimento público 

que a seguradora que integra o polo passivo, neste tipo de ação, 

costumeiramente entabula acordo, somente, após a produção de prova 

pericial, hei por bem não designar a audiência de conciliação prevista no 

artigo 344 do Código de Processo Civil e o faço com fulcro no artigo 139, 

incisos II, V e VI do Código de Processo Civil. Considerando que a parte ré 

apresentara contestação (ID 27803058), certifique-se a tempestividade e, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 26 de março de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005857-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DE SOUZA ANASTACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005857-91.2018 Ação: Carta Precatória Requerente: Banco do Brasil 

S.A. Requerido: André Luis de Souza Anastácio. Vistos, etc... 

Considerando os termos do petitório de (id.30546491), hei por bem acolher 

o pedido do requerente e, via de consequência, determino a devolução da 

precatória com as baixas e homenagens de estilo. Intime-se. Cumpra-se 

de imediato. Rondonópolis, 27 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002675-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO WILSON GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL REGINA CAMARGO GARCIA OAB - MT15213-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIS ROSSINI ARANTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002675-63.2019 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Edio Wilson Galvão. Ré: Alis Rossani Arantes. Vistos, etc. 

Considerando o documento de (ID 24438626), bem como, o termo de 

audiência de (ID 24527242), hei por bem redesignar a audiência de 

conciliação para o dia 05 de agosto de 2020, às 11h00min, no CEJUSC. 

Analisando os termos do petitório de (24890328), hei por bem em deferir o 

pedido, devendo ser observado o disposto no artigo 260 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Prazo para cumprimento da carta precatória é de 

(60) sessenta dias. Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para 

manifestação em (10) dez dias, após conclusos. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Roo-MT, 27 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003053-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO DOMINGOS DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME CANDIDO DA ROCHA OAB - SP129874 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003053-53.2018 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Pacaembu - 

SP Autor: Osvaldo Domingos da Silva Junior. Ré: Associação Nacional de 

Apoio aos Transportes de Cargas. Vistos, etc. Considerando os termos da 

decisão de (ID 30643228), determino a devolução da presente Carta 

Precatória, mediante as cautelas de estilo. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 27 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio 

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

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001251-20.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:
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SOUZA & MONTINEGRO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001251-20.2018 Ação: Carta Precatória Autora: Disal Administradora 

de Consórcios Ltda. Ré: Souza & Montinegro Ltda – ME. Vistos, etc. 

Considerando os termos do petitório de (ID 30592069), determino a 

devolução da presente Carta Precatória, mediante as cautelas de estilo. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 27 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002399-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1002399-03/2017 Ação: Cobrança de Seguro Obrigatório Autor: Vagner 

Santos de Oliveira. Réu: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais. Vistos, etc. 

Considerando o pleito de (fl.358 – correspondência ID 28194364), hei por 

bem determinar a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de 

que elabore o cálculo das custas finais, se houver, sobrevindo aos autos, 

intime-se a parte ré, via seu bastante procurador, para que, no prazo de 

(5) cinco dias, proceda com o devido recolhimento, nos termos da lei. 

Analisando os termos do petitório de (fls.354/355 – correspondência ID 

26113136), hei por bem em deferir o levantamento do valor depositado às 

(fls.348/352 – correspondência ID 24056554), com suas devidas 

correções, em favor da parte autora, expedindo-se o competente alvará 

judicial, após arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 27 de março de 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000627-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000627-34.2019.8.11.0003 Vistos, etc... CLARA RIBEIRO DOS SANTOS, 

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

presente ação em desfavor de OI MÓVEL S/A. Devidamente citada, 

apresentara contestação e, instada a se manifestar, a parte autora 

impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, analisando a impugnação à assistência judiciária gratuita, não 

vislumbro nenhum motivo preponderante para acolhê-la, haja vista que a 

parte ré não demonstrou que a autora possui condições de arcar com as 

despesas processuais, sem prejudicar seu sustento e de sua família, 

assim, rejeito-a. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011631-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA REIS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1011631-68.2019.8.11.0003 Vistos etc... CLAUDINEIA REIS OLIVEIRA, com 

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

presente ação em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. 

Devidamente citado, apresentara contestação, a qual restou impugnada 

pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Com a 

entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de Processo Civil 

– houve uma profunda alteração das regras substanciais do processo 

civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas “Providências 

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

agora, preceitos até então inexistentes em nosso ordenamento, que 

formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do processo (no lastro, 

inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, caso haja consenso 

entre os litigantes, o chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de 
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ser designada audiência para saneamento e organização do processo (o 

que já não mais é regra), consoante previsão estabelecida no artigo 357, § 

3º, do Código de Processo Civil/2015. Assim sendo, considerando a 

complexidade das novas normas e variadas possibilidades nelas previstas 

e, tendo em vista, de igual modo, a imperiosidade de se preservar e 

observar as normas fundamentais do processo civil, notadamente a 

vedação a que o juiz decida sem oportunizar prévia manifestação aos 

litigantes, proferindo decisão surpresa (artigo 10 do Novo CPC) e, dada a 

entrada em vigor da nova lei processual, o que enseja ainda maior cuidado 

para a observância de suas regras, DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de (15) quinze dias: a) - esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito), em 

consonância com os artigos 354, 355 ou 356 do CPC/2015, 

respectivamente, explicitando as razões da manifestação; b) - caso se 

manifestem no sentido de que não é hipótese de julgamento conforme o 

estado do processo, deverão indicar as questões de fato sobre as quais 

entendem que deve recair a matéria probatória, especificando as provas 

que pretendem produzir e justificando a finalidade de cada uma, sob pena 

de indeferimento; c) manifestem-se quanto à distribuição do ônus da 

prova, esclarecendo qual fato entendem deve ser provado por cada 

litigante e sua respectiva justificativa, nos termos previstos no artigo 373 

do CPC/2015; d) indiquem as questões de direito que entendem relevantes 

para a decisão de mérito, as quais serão objeto da decisão de 

saneamento e organização do processo, juntamente com os demais 

pontos sobre os quais estão sendo os litigantes instados à manifestação, 

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

manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões de 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003951-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BERNARDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. S. ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORES ''AB'' DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1003951-03.2017.8.11.0003 Vistos etc... ADRIANO BERNARDO DA 

SILVA, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, 

ingressou com a presente ação em desfavor de M. G. S. ESCOLA DE 

FORMACAO DE CONDUTORES ''AB'' DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 

- ME. Devidamente citada, apresentara contestação, a qual restou 

impugnada pela parte autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005205-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISA MENDES DE ALVIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1005205-40.2019.8.11.0003 Vistos etc... ELOISA MENDES DE ALVIM, com 

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

presente ação em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. E BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. Devidamente citados, apresentaram 

contestação, a qual restou impugnada pela parte autora, vindo-me os 

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

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

de igual modo, a imperiosidade de se preservar e observar as normas 
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fundamentais do processo civil, notadamente a vedação a que o juiz 

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

27/03/2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005521-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EMILIA BRITO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA OAB - MT0008552S (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA OAB - MT8551/O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT20753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

CENTRO SUL DO MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS 

(REU)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

ANDRE VICENTIN FERREIRA OAB - MS11146-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1005521-53.2019.8.11.0003 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito 

Autora: MARIA EMILIA BRITO DA COSTA. Rés: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e OUTRAz. Vistos etc... MARIA EMILIA 

BRITO DA COSTA, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO CENTRO SUL DO 

MATO GROSSO DO SUL - SICREDI CENTRO-SUL MS. Devidamente 

citadas, apresentaram contestações e, instada a se manifestar, a parte 

autora impugnou as defesas, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Inicialmente, determino a intimação da parte ré Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Centro Sul de Mato Grosso do Sul, via 

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

as custas processuais da reconvenção, sob pena de desconsideração do 

pedido. De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o 

Novo Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das 

regras substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto 

às chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

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

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001445-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERNANDES BALIEIRO FIDELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001445-83.2019.8.11.0003 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito 

Autora: LUCIANA FERNANDES BALIEIRO FIDELIS. Ré: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos etc... LUCIANA 

FERNANDES BALIEIRO FIDELIS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressou com a presente ação em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Devidamente citada, apresentara contestação e, instada a se manifestar, 

a parte autora impugnou a defesa, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Inicialmente, determino a intimação da parte ré, via seu bastante 

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

processuais da reconvenção, sob pena de desconsideração do pedido. 

De outro lado, com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo 

Código de Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras 
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substanciais do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às 

chamadas “Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e 

seguintes do CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em 

nosso ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos 

do processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo 

mesmo, caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas e, tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

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

processual, o que enseja ainda maior cuidado para a observância de suas 

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

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

exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o estado 

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

antecipado parcial do mérito), em consonância com os artigos 354, 355 ou 

356 do CPC/2015, respectivamente, explicitando as razões da 

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

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

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

Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001439-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLA BORGES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON VITOR SCHEFFER OAB - MT13080/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALTER JOAQUIM DOS SANTOS (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n.º 

1001439-81.2016 Ação: Indenização por Dano Material e Moral 

Requerente: Emanuella Borges Barros Requerido: Bradesco Vida e 

Previdência S.A Vistos, etc. EMANUELLA BORGES BARROS, pessoa 

física, com qualificação nos autos, devidamente representado pelo sua 

bastante procuradora, ingressou com a presente ação em desfavor de 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, pessoa jurídica de direito privado, 

respectivamente, ambas com qualificação nos autos. Devidamente citada, 

contestou o pedido, arguindo preliminar. Houve impugnação a defesa. Foi 

determinada a especificação das provas, e após veio-me os autos 

conclusos. D E C I D O: A preliminar de que a parte autora é ilegítima para 

figurar como demandante nos presentes autos, vez que houve pedido de 

alteração do beneficiário do seguro contratado pelo de cujus passando a 

beneficiária da apólice ser então sua genitora, se confunde com o próprio 

mérito da questão, pois a autora ataca exatamente irregularidade na 

alteração e que esta foi realizada de maneira fraudulenta. Dessa forma, 

vez que a preliminar aventada está diretamente atrelada ao mérito da 

questão, postergo sua apreciação para quando da prolação da sentença. 

Intimadas quanto as especificações e ônus das provas, bem como aos 

fatos controvertidos, manifestaram-se as partes conforme petições de 

fls.235/238 (autora) e fls.240/242 (ré). Entendo que a alteração do 

beneficiário, bem como a lisura do ato é o cerne da questão. Dessa forma, 

determino que a ré deposite junto a este juízo o documento original que 

levou a alteração do beneficiário da apólice de seguros sob o número 

0556185, tendo como segurado a pessoa de Vanderson Baptistella, 

CPF/MF 580.549.361-68, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perda 

da prova. Ainda em igual prazo, esclareça a ré se pretende que referido 

documento seja submetido à outra análise que senão a deste juízo. 

Cumprida a determinação acima exarada, ou decorrido o prazo sem 

manifestação, torne conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 

15/Setembro/2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001439-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLA BORGES BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMILTON VITOR SCHEFFER OAB - MT13080/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VALTER JOAQUIM DOS SANTOS (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001439-81.2016 Ação: Cobrança c/c Indenização por Danos Morais 

Autora: Emanuella Borges Barros Réu: Bradesco Vida e Previdência S/A 

Vistos, etc.. EMANUELLA BORGES BARROS, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente ação em desfavor de BRADESCO 

VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, com qualificação nos autos, e após 

devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção (fls.498/499 – Id 

21919552), vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I 

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

efeitos, a transação celebrada nestes autos proposta por EMANUELLA 

BORGES BARROS, em desfavor de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA 

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

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

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

Código de Processo Civil. O pedido formulado pelas partes fulcrado no 

artigo 90 do Código de Processo Civil (fl.499 – Id 21919552), não tem 

amparo legal, razão pela qual, indefiro. Custas pela parte ré, como 

determinada na sentença e v. acordão. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-Mt, 27 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009690-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PIRES CORREA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE OAB - MT10458-O (ADVOGADO(A))

MARCIO DOS SANTOS OAB - MT16870/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (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: 1003601-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-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, Contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto de ID retro.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004233-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004233-75.2016.8.11.0003 AUTOR: FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

etc. Intime-se a parte autora para apresentar réplica à contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 351 do Novo Código de 

Processo Civil. Em seguida, conclusos. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 

de abril de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004233-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR PEREIRA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/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))

 

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 

querendo, Contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003601-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS8659-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 requerida, para 

querendo, Contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000509-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO OLIVEIRA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO Rondonópolis/MT, 25 de maio de 2017. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Nº 

DO PROCESSO: 1000509-29.2017.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 

42.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) 

AUTOR: CELIO PAIAO - MT0018145S 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: 1000509-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO OLIVEIRA FRANCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-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 requerida, para 

querendo, Contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto de ID retro.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009573-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINA ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAIR EDUCACIONAL LTDA (REU)

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAURI DA ROZA OAB - SC28177 (ADVOGADO(A))

HENRIQUE KLOCH OAB - SC9684 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009573-29.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): AVELINA ANTUNES DA SILVA REU: IUNI EDUCACIONAL - 

UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA., FAIR EDUCACIONAL 

LTDA Vistos etc. Trata-se de ação de natureza cível, em que este Juízo 
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vislumbra a possibilidade de que os litigantes ora envolvidos cheguem à 

solução consensual do conflito ora submetido à apreciação judicial, 

mormente em virtude da reiteração do interesse conciliatório manifestado 

pela autora no ID. 24381984. Registro, por oportuno, que propiciar o 

diálogo entre as partes a fim de criar ambiente adequado à conciliação ou 

à mediação nos litígios judiciais constitui providência que deve ser 

estimulada pelo Poder Judiciário, consoante inúmeros mecanismos 

previstos expressamente no Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 

139, inciso V, e 165 e seguintes), os quais, por sua vez, vieram no lastro 

das disposições contidas na elogiosa Resolução n.º 125/2010/CNJ. Assim, 

considerando que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais, intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se acerca do interesse conciliatório. Após, 

conclusos. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007058-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTES CIRINO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT0020752A 

(ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira OAB - MT0014012A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA OAB - MT0019831A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007058-84.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: TRANSPORTES CIRINO LTDA - ME REQUERIDO: 

GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - ME 

Vistos etc. Com fulcro no art. 329 do CPC[1], recebo o aditamento à 

petição inicial. No que tange ao requerimento o de assistência judiciária 

gratuita, entendo, pela documentação carreada, que o autor não faz jus, 

ao passo que os custos dos serviços judiciários exigem pesados 

investimentos do Estado, devendo a gratuidade da justiça, com efeito, ser 

destinada aos efetivamente necessitados. Noutro giro, o Código Processo 

Civil, atento à realidade econômica nacional e à multiplicidade de situações 

apreciadas pelo Judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado no 

tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, 

expandindo o leque de possibilidades que autorizam a benesse, admitindo, 

agora, inclusive, o acolhimento parcial do pedido para a) suspender a 

exigibilidade da cobrança das custas processuais de um ato em 

específico, ou b) para reduzir o percentual, ou, ainda, para c) parcelar o 

valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no 

curso do processo (CPC, art. 98, §§ 5º e 6º). A nova sistemática atende, 

assim, a situações em que, como no caso em apreço, embora a parte não 

preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar 

integralmente da assistência judiciária, pode ser auxiliada por facilidades 

no recolhimento das custas e despesas processuais. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA 

ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO – GRATUIDADE 

INDEFERIDA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O 

DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6º – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 

assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. É assegurado o 

parcelamento das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar 

no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, 

embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários 

para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades 

para o recolhimento das custas e despesas processuais.” (TJMT - AI 

148945/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017). 

(negritamos) In casu, não obstante o requerente não se enquadrar 

exatamente no perfil daquele que necessariamente faz jus à concessão 

total da benesse com isenção integral das custas e despesas do 

processo, considerando o valor atribuído à causa, admito que as 

circunstâncias do caso autorizam a concessão parcial da benesse, 

apenas para facultar o parcelamento das custas, conforme preconizado 

no art. 468, §§ 6º e 7°, CNGC. Ante o exposto, AUTORIZO o pagamento 

das custas em até 06 (seis) parcelas sucessivas e corrigidas 

monetariamente. A parte autora manifesta desinteresse na realização de 

audiência conciliatória. CITE-SE a parte ré, na forma requerida na inicial, 

para, querendo, contestar a ação em quinze dias, consignada as 

advertências legais. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 

15 (quinze) dias. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento da primeira parcela e comprovação nos autos, em quinze 

(15) dias (art. 290, do CPC), bem como da comprovação do pagamento de 

eventuais diligências do Oficial de Justiça, em igual prazo. Intime-se. 

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

DE DIREITO [1] Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o 

pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007225-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007225-04.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA REU: VERDADE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. Recebo a emenda. 

Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça 

está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação 

(art. 320 do CPC). Cite-se a parte ré, na forma requerida na inicial, para, 

querendo, contestar a ação em 15 (quinze) dias úteis, consignada as 

advertências legais. Citem-se, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

os interessados ausentes, incertos e desconhecidos. (artigo 259, inciso I 

do CPC). Citem-se pessoalmente os confinantes (artigo 246, §3º do CPC). 

Cientifique-se para que manifeste eventual interesse na causa a União, o 

Estado e o Município de Rondonópolis/MT, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001339-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES ZUFFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001339-24.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOAO FERNANDES ZUFFO REQUERIDO: KMERHI 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA Vistos etc. Prossiga-se no 

cumprimento do comando judicial retro. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002416-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IDEALIZA GRAFICA, EDITORA E TRANSPORTADORA - EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA LOUREIRO STRICAGNOLO OAB - PR51536 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOLD - MARKETING E EVENTOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002416-73.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): IDEALIZA GRAFICA, EDITORA E TRANSPORTADORA - EIRELI 

REU: GOLD - MARKETING E EVENTOS LTDA - ME Vistos etc. Tendo em 

vista a certidão retro, intime-se, pessoalmente, a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do processo, sob pena 

de extinção (artigo 485, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007334-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTIVA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007334-52.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA REU: PRODUTIVA 

CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME Vistos etc. Tendo em vista o petitório 

retro, determino seja procedida a busca do endereço da parte requerida 

junto ao INFOJUD. Com as informações, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000959-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILEA DA CUNHA CAVALCANTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FRANCISCO QUESADA OAB - MT0006288S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000959-35.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: MARCILEA DA CUNHA 

CAVALCANTE Vistos etc. Citada (ID. 12631781), a parte executada veio 

aos autos e apresentou manifestação no ID. 13379922. Registre-se que, 

muito embora travestida de mera petição, a citada manifestação pode ser 

entendida[1] como embargos à execução. Ocorre que, acerca de sua 

propositura, dispõe o parágrafo 1º do art. 914 do CPC: “§1º Os embargos 

à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e 

instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão 

ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua 

responsabilidade pessoal.” (destacamos). Assim, primeiramente, 

CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade da manifestação. Após, 

conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 188. Os atos e os termos 

processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei 

expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de 

outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000891-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE ALMEIDA ALVES - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000891-85.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA REU: 

RENATO DE ALMEIDA ALVES - ME Vistos, etc. INTIME-SE a autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Após, 

conclusos. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002222-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL RODRIGUES GONCALVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT19897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002222-05.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: IZABEL RODRIGUES GONCALVES SANTANA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Muito embora a pessoa jurídica 

tenha sido citada, não se pode olvidar que aqui se está a tratar de ato de 

cunho estritamente pessoal, devendo recair sobre a pessoa do réu, como 

já é patente: CITAÇÃO. ATO PESSOAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA 

AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 

ATO REALIZADO NA PESSOA DE TERCEIRO. RITO SUMARÍSSIMO. 

NULIDADE ABSOLUTA. - A CITAÇÃO, PARA SUA VALIDADE, DEVE SER 

REALIZADA NA PESSOA DO RÉU, ATÉ PARA A GARANTIA DO 

CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSUAL 

LEGAL, PRINCÍPIOS DE ORDEM CONSTITUCIONAL. - NÃO HÁ PREVISÃO 

NO RITO SUMARÍSSIMO DE QUE A CITAÇÃO DA PESSOA FÍSICA POSSA 

SE REALIZAR EM PESSOA ESTRANHA À DEMANDADA. - A NULIDADE DE 

CITAÇÃO FULMINA O PROCESSO, PODENDO SER CONHECIDA OU 

ALEGADA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. - RECURSO PROVIDO. 

(TJ-DF - ACJ: 20060310239765 DF, Relator: LUIS GUSTAVO B. DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2007, Segunda Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 

29/04/2008 Pág. : 149). (Grifamos). Sendo assim, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no 

prosseguimento do feito em relação à totalidade do polo passivo. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000897-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE OLIVEIRA (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:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000897-58.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA JOSE DE OLIVEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Visando a segura análise da 

necessidade de instrução processual e, ainda em observância aos 

princípios da não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na 

legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes 
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para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, 

eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato controvertida, bem 

como, justificando ainda sua adequação e pertinência para o deslinde do 

caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003744-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON MENDONCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI OAB - MT0009724A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003744-33.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): JAILSON MENDONCA DOS SANTOS REU: UNIC EDUCACIONAL 

LTDA Vistos etc. Muito embora o autor já tenha se manifestado pelo 

julgamento antecipado da lide, visando a segura análise da necessidade 

de instrução processual e, ainda em observância aos princípios da 

não-surpresa e do contraditório substancial sedimentados na legislação 

processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo 

de 10 (dez) dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem 

produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda 

sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001005-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/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):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001005-87.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULA REGINA FERREIRA SILVA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Visando a 

segura análise da necessidade de instrução processual e, ainda em 

observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório substancial 

sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 10º), 

intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as 

provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando a 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003612-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MORAES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003612-44.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: LUCIANO MORAES DA 

SILVA Vistos etc. Cite-se junto ao endereço fornecido no ID 22523773. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007360-50.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO VIGOLO (EXECUTADO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (EXECUTADO)

NELSON JOSE VIGOLO (EXECUTADO)

 

Intimação do Dr. JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR, 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, para querendo contrarrazoar os Embargos de Declaração 

opostos.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002802-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON LOURENCO DA SILVA (EXECUTADO)

EMILY'S BIJUTERIAS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002802-06.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: EMILY'S BIJUTERIAS E 

ACESSORIOS LTDA - ME, NILTON LOURENCO DA SILVA Vistos etc. Defiro 

o requerimento retro e, para tanto, determino a penhora de dinheiro do(a,s) 

executado(a,s) em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade 

até o valor indicado na execução (ID 22384520), nos termos do artigo 854, 

do CPC. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do devedor(a,s), 

intime-se na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, 

para, querendo, apresente manifestação, no prazo legal. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003066-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

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))

Outros Interessados:

IZAIAS FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

COSME PEREIRA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003066-86.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE CARLOS OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Tendo em vista a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 19 de 365



certidão encartada no ID anterior intime-se, pessoalmente, a parte autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o andamento do feito, sob 

pena de extinção (artigo 485, III, §1º, CPC). Decorrido o prazo assinalado, 

o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. Intime-se. Expeça-se o 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002600-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO , 17 de novembro de 2016. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, no prazo legal. Nº 

DO PROCESSO: 1002600-29.2016.8.11.0003 VALOR DA CAUSA: R$ 

40.000,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO (241) Advogado do(a) REQUERENTE: JONAS 

PIMENTEL BARBOSA NETO - MT18454/O-O 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002600-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO OAB - MT18454/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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, Contrarrazoar o Recurso de Apelação interposto de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006320-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ACOSTA LEONEL (REQUERIDO)

 

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, acerca da r. 

Sentença de ID 25723836, com dispositivo a seguir: "Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da 

ação formulada pela parte requerente no ID. 25414503, fazendo-o por 

Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal. Custas e 

demais despesas processuais pela parte desistente. Proceda-se com o 

necessário para baixa de eventual restrição judicial, na forma requerida 

pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P. I. C. "

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002954-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO (REU)

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP (REU)

RICARDO AUGUSTO XAVIER TERNES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

IGOR MOREIRA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002954-54.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIANA DA SILVA FEITOSA ALMEIDA REU: RICARDO 

AUGUSTO XAVIER TERNES, ERIC SHALON SOUZA DO NASCIMENTO, 

TERRACOTA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP Vistos etc. Sobre 

o petitório de ID 29694908, manifeste-se a parte ré, no prazo de cinco 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003636-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003636-09.2016.8.11.0003 AUTOR: ROBSON DE OLIVEIRA GUEDES RÉU: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos 

etc. Com a entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 – o Novo Código de 

Processo Civil – houve uma profunda alteração das regras substanciais 

do processo civil brasileiro. Especificamente quanto às chamadas 

“Providências Preliminares e do Saneamento” (artigos 347 e seguintes do 

CPC/2015), há, agora, preceitos até então inexistentes em nosso 

ordenamento, que formam um sistema cooperativo entre os sujeitos do 

processo (no lastro, inclusive, do artigo 6º do codex), permitindo mesmo, 

caso haja consenso entre os litigantes, o chamado “saneamento 

compartilhado”, na hipótese de ser designada audiência para saneamento 

e organização do processo (o que já não mais é regra), consoante 

previsão estabelecida no artigo 357, § 3º, do Código de Processo 

Civil/2015. Assim sendo, considerando a complexidade das novas normas 

e variadas possibilidades nelas previstas, e tendo em vista, de igual modo, 

a imperiosidade de se preservar e observar as normas fundamentais do 

processo civil, notadamente a vedação a que o juiz decida sem 

oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo decisão 

surpresa (artigo 10 do Novo CPC), DETERMINO a intimação das partes a 

fim de que, no prazo comum de 15 (quinze) dias: 1) Esclareçam se 

entendem que o processo em exame demanda alguma das hipóteses de 

julgamento conforme o estado do processo (seja extinção, julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito, conforme 

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

razões da manifestação; Caso se manifestem no sentido de que não é 

hipótese de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

a finalidade de cada uma, sob pena de indeferimento; 3) Manifestem-se 

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

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

termos previstos no artigo 373 do CPC/2015; 4) Indiquem as questões de 

direito que entendem relevantes para a decisão de mérito, as quais serão 
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objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

manifestação, conforme artigo 357 e incisos do CPC/2015; 5) Se for o 

caso, manifestem-se apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

cooperação. Decorrido o período ora concedido para manifestação dos 

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

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

providências cabíveis in casu. CUMPRA-SE. Rondonópolis/MT, 01 de 

março de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000330-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUITER DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA SOUZA OAB - MT0009444S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000330-61.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: RUITER DA SILVA EXECUTADO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos etc. Tendo em vista que a presente demanda já foi recebida e 

que não há notícias acerca da devolução do AR de Citação, DEFIRO o 

pleito autoral e DETERMINO que, novamente, proceda-se com a citação da 

requerida como já determinado na decisão de ID. 11449205. Expeça-se o 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004785-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY LOPES DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004785-06.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): RONEY LOPES DE AMORIM REU: BANCO BRADESCO Vistos 

etc. Nos termos dos arts. 9º[1] e 10[2] do CPC, manifeste-se a parte 

contrária, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o petitório retro. Intime-se. 

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

DE DIREITO [1] Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes 

sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, 

em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual 

não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se 

trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004776-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FREITAS MENACHO & FREITAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO NUNES MATOS OAB - MT12556/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004776-78.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: FREITAS MENACHO & FREITAS LTDA - ME REQUERIDO: 

CIELO S.A. Vistos etc. Sobre o petitório retro, nos termos dos arts. 9º[1] e 

10[2] do CPC, manifeste-se a parte contrária, no prazo de 10 (dez) dias. 

No mais, visando a segura análise da necessidade de instrução 

processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do 

contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no mesmo prazo, 

especificarem detidamente as provas que, eventualmente, pretendem 

produzir na contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova 

pretendida e a questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda 

sua adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma 

das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não 

pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de 

ofício.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001269-75.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH SANTOS DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANITIELI MARINGOLO LEMOS SILVA OAB - MT0017362A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001269-75.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELIZABETH SANTOS DE AMORIM REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Visando a segura análise da necessidade de instrução 

processual e, ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do 

contraditório substancial sedimentados na legislação processual civil 

(artigos 7º, 9º e 10º), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, especificarem as provas que, eventualmente, pretendem produzir na 

contenda, indicando a relação clara e direta entre a prova pretendida e a 

questão de fato controvertida, bem como, justificando ainda sua 

adequação e pertinência para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006789-16.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BISPO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI OAB - MT3611/B (ADVOGADO(A))

JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS OAB - MT9643/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE 

RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT6356-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006789-16.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: PEDRO BISPO DA CRUZ REQUERIDO: COOMSER - 

COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE RONDONOPOLIS Vistos 

etc. Visando a segura análise da necessidade de instrução processual e, 

ainda em observância aos princípios da não-surpresa e do contraditório 

substancial sedimentados na legislação processual civil (artigos 7º, 9º e 
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10º), intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem 

as provas que, eventualmente, pretendem produzir na contenda, indicando 

a relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

controvertida, bem como, justificando ainda sua adequação e pertinência 

para o deslinde do caso sub judice. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008021-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008021-63.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOSE MARIA MOREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos etc. 

Primeiramente, sobre o petitório retro, manifeste-se a parte autora, no 

prazo de cinco dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006004-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA OAB - MT20726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006004-54.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ELAINE ALMEIDA REU: EMPREENDIMENTOS ECONOMIZE LTDA 

- ME Vistos etc. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, este não 

merece guarida. Ainda que se trate de relação de consumo, a medida não 

é automática e exige a demonstração da hipossuficiência do consumidor 

para a produção de prova necessária ao deslinde da lide. A 

hipossuficiência, contudo, não é econômica, mas técnica, ou seja, 

relacionada à dificuldade de o consumidor produzir a prova, o que, in 

casu, não restou demonstrado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - REJEITADA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REVOGADA - RESTABELECIMENTO - 

CARÊNCIA COMPROVADA - CABIMENTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - VÍCIO DE 

CONSENTIMENTO - FALTA DE PROVA - DESCONTO SUPERIOR AO LIMITE 

DE 30% - INOCORRÊNCIA - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO 

CARACTERIZADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser 

restabelecido o benefício da assistência judiciária revogado na sentença 

se a situação financeira do requerente não sofreu alterações desde o 

ajuizamento da ação. Não há cerceamento de defesa se não demonstrado 

o efetivo prejuízo que a falta de manifestação sobre documentos juntados 

depois da defesa pode ter causado à parte. O indeferimento de produção 

de prova testemunhal, considerada desnecessária pelo juiz, não 

caracteriza cerceamento de defesa se a questão analisada for meramente 

de direito e os documentos trazem ao magistrado a plena convicção para 

o julgamento. Em ações envolvendo relações de consumo, a inversão do 

ônus da prova não é automática e exige a demonstração da 

hipossuficiência do consumidor para a realização da prova necessária ao 

deslinde da lide. Se não comprovado vício de consentimento, é impositiva a 

manutenção do negócio jurídico, em prestígio à estabilidade e segurança 

das relações obrigacionais. (TJMT - Ap 38916/2015, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, 

Publicado no DJE 11/05/2015). (destacamos). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EFETUADOS NA APOSENTADORIA 

DO AUTOR. SUFICIÊNCIA DOS EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE. 

OFÍCIO PARA O BANCO INFORMAR ACERCA DE TAIS DESCONTOS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO 

MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O conceito de hipossuficiência 

para fins de possibilidade de inversão do ônus da prova, não é 

econômico, mas técnico, consistente na fragilidade do consumidor diante 

do fornecedor com relação aos conhecimentos técnicos e especiais a 

respeito do produto adquirido e das condições estabelecidas para a 

referida aquisição. 2. Se por uma simples leitura dos extratos acostados 

aos autos pela parte autora, for possível verificar a existência e os 

valores dos descontos efetuados no seu benefício previdenciário, 

desnecessária se revela a inversão do ônus da prova, para oficiar o 

banco réu a informar sobre os mesmos. 3. Negar provimento ao agravo de 

instrumento. (TJ-MG - AI: 10024122868060002 MG, Relator: Domingos 

Coelho, Data de Julgamento: 10/07/2014, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2014). (destacamos). Dessa maneira, 

INDEFIRO a inversão do ônus da prova, de modo que referido ônus se 

distribui pela regra ordinária. AFASTO a preliminar de impugnação à 

assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, ante a ausência de 

demonstração de que ela possui condições de arcar com as despesas 

processuais. Com efeito, é ônus de quem se insurge contra a concessão 

da gratuidade de justiça comprovar que o pretendente ao benefício dispõe 

de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, do 

qual não se desincumbiu a parte requerida. Inexistentes outras questões 

preliminares a serem analisadas e tendo em vista que as partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. 

Deixo de fixar pontos controvertidos por entender desnecessário. Defiro a 

realização da prova oral postulada pela requerida e, para tanto, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de SETEMBRO de 2020, 

às 15h. Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. Intimem-se. Expeça-se 

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

[1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos 

documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos 

depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos 

nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de 

documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como 

dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses 

atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu 

de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar 

a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006811-06.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LINA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006811-06.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIA LINA DOS SANTOS SOUZA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Compulsando os 

autos verifico que a parte autora não cuidou de demonstrar que faz jus a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, isto posto, 

INDEFIRO o pedido da AJG pugnado na exordial. Corroborando o 

entendimento profligado neste comando judicial trago a colação os 

seguintes julgados: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do benefício da 

justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem 

condições de arcar com o pagamento das custas processuais, o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 22 de 365



Magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar elementos nos autos 

que infirmem o estado de pobreza declarado. Na hipótese, considerando 

que o Apelante não trouxe aos autos a demonstração de seus 

rendimentos, escorreita a decisão singular que revogou os benefícios da 

gratuidade da justiça. (Ap 140504/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA 

SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no 

DJE 23/06/2015)”. (grifamos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA - 

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA 

ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA 

SUA CONDIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. (AI 67179/2015, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)”. (negritamos) Deste modo, 

INTIME-SE a parte autora para que proceda ao recolhimento das custas 

processuais devidas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena extinção de 

tal relação processual, sem resolução do mérito. Expeça-se o necessário. 

Intime-se. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000761-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILISVAN SILVA BOTELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000761-66.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT 

EXECUTADO: WILISVAN SILVA BOTELHO Vistos etc. DEFIRO parcialmente 

o pedido retro (ID 22145119) e DETERMINO a inclusão do nome do 

executado nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), conforme 

autoriza o art. 782, § 3º, do CPC. No que tange ao pedido de expedição de 

Ofício à RECEITA FEDERAL formulado pelo exequente, INDEFIRO-O, ao 

passo que não se comprovou nos autos o esgotamento de todos os meios 

legais a disposição para descobrir bens passíveis de penhora 

(CNGC-2.16.1), que dispõe: “As requisições de informações à Receita 

Federal para apuração de endereço ou situação econômico-financeira da 

parte só serão deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que 

esgotou todos os meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada 

ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a 

requisição.” Em relação aos pedidos dessa natureza, aliás, o nosso 

Tribunal têm se manifestado no seguinte sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO 

À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL PARA APRESENTAÇÃO DE CÓPIA 

DA DECLARAÇÃO DE RENDA DA PARTE EXECUTADA – MEDIDA 

EXCEPCIONAL –NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS 

DE BUSCA DOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – HIPÓTESE NÃO 

CONFIGURADA –RECURSO IMPROVIDO. A expedição de ofício à Receita 

Federal, requerendo cópia de declaração de declaração de imposto de 

renda da parte executada, é medida excepcional e somente poderá ser 

deferida quando esgotados todos os meios de busca para constatação da 

existência de bens passíveis de penhora. (TJMT - Quarta Câmara Cível - 

Agravo de Instrumento Nº 101851/2008 - Classe CNJ - 202 - Comarca de 

Rondonópolis – Relator Marcio Vidal). No mais, intime(m)-se o(s) 

credor(e,s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover(em) o andamento 

do feito, requerendo o que entender de direito. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000955-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ROSA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1000955-95.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): REGINALDO ROSA SANTANA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. Cuida-se de ação de ação de ação de cobrança de seguro 

DPVAT ajuizada por REGINALDO ROSA SANTANA em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. 

Citada a requerida ofertou contestação (ID 12851069). Pois bem. 

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a obtenção de conciliação, passo ao saneamento do feito, com espeque 

no artigo 357, do CPC. A preliminar de falta de interesse se agir, ante a 

“ausência de resposta administrativa – regulação pendente”, não merece 

guarida. Com efeito, comprovada a postulação administrativa da 

indenização devida e quedando-se inerte a seguradora, resta configurado 

o interesse de agir do beneficiário para o ajuizamento da ação do seguro 

obrigatório. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – CONDIÇÃO DA 

AÇÃO – REQUERIMENTO REALIZADO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA 

SEGURADORA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – 

INTERESSE DE AGIR - RECURSO PROVIDO. A elaboração de requerimento 

administrativo e a ausência de resposta da seguradora, que permanece 

inerte por mais de 90 dias e sem se manifestar em relação ao pagamento 

ou realização da perícia, resta caracterizado o interesse de agir do autor 

para propositura da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT, 

com observância às regras estipuladas no RE 631.240/MG.” (TJ-MT - AI: 

01345352420168110000 134535/2016, Relator: DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/12/2016, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2016). (negritamos) “DPVAT – 

DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO SATISFEITA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – 

RECURSO PROVIDO. Consta dos autos que o agravante cumpriu a regra 

quanto a formalização do requerimento administrativo, não assistindo 

razão à decisão agravada quando determina que comprove a recusa da 

seguradora quanto ao pagamento, posto que não há como fazer a prova 

negativa” (AI 52936/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 

22/09/2016). (ressaltamos) “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT– PEDIDO 

ADMINISTRATIVO COMPROVADO– INÉRCIA DA SEGURADORA 

-PROSSEGUIMENTO DO FEITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Realizado o pedido administrativo e não tendo a seguradora se 

manifestado no prazo máximo de 30 (trinta) dias estipulado na Lei 6.194/74 

para resposta, quanto ao pagamento ou quanto à perícia, o feito deve 

prosseguir observando as regras estipuladas no RE 631.240/MG” (AI 

66217/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016). 

(destacamos) Assim, afasto tal argumentação. Por fim, a preliminar de 

ausência de Laudo do IML não merece melhor sorte, ante a firmeza do 

entendimento jurisprudencial no sentido de que o laudo elaborado pelo IML 

não constitui documento essencial para a propositura da lide. A propósito: 

“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS (DPVAT). 

INDENIZAÇÃO POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REGULAÇÃO. LEI 

VIGENTE À ÉPOCA DO ACIDENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO. LEI POSTERIOR. INVOCAÇÃO. TARIFAMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE. LAUDO DO IML. APRESENTAÇÃO. OMISSÃO. 

DOCUMENTO ESSENCIAL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. 

LEGITIMIDADE. PAGAMENTO PARCIAL. DEDUÇÃO.1. Conquanto o laudo 

emitido pelo Instituto Médico Legal traduza prova substancial das lesões 

derivadas do acidente, da sua extensão e dos efeitos que irradiara à 

vítima, não consubstancia documento indispensável e imprescindível para 

a propositura da ação que tem como objeto a indenização proveniente do 

seguro obrigatório, podendo sua ausência ser compensada por outros 

elementos de prova idôneos e aptos a evidenciarem o acidente, as lesões 
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dele derivadas e o nexo de causalidade enlaçando as lesões à 

incapacidade que aflige a vítima. 2. Ocorrido o acidente automobilístico, 

aferido que as lesões experimentadas pela vítima determinaram sua 

incapacidade parcial permanente e patenteado o nexo de causalidade 

enlaçando o evento danoso à invalidez que a acomete, assiste-a o direito 

de receber a indenização derivada do seguro obrigatório - DPVAT - no 

valor máximo fixado na lei de regência (artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74). 3. 

A indenização derivada do seguro obrigatório é regulada pela lei vigente 

no momento do acidente, que, estabelecendo que deve ser mensurada de 

conformidade com o salário mínimo vigente à época do sinistro, enseja que 

essa base de cálculo seja observada na aferição da cobertura devida, 

não se aplicando a modulação derivada de lei posterior, consoante 

apregoa o princípio da irretroatividade das leis. 4. A indenização oriunda 

do seguro obrigatório é impassível de sofrer qualquer limitação derivada 

de ato normativo de hierarquia inferior e que deve vassalagem ao 

estabelecido em lei, à medida que, de conformidade com os princípios da 

legalidade e da hierarquia das normas, a lei se sobrepõe à regulamentação 

proveniente de ato subalterno, ensejando que, não sobejando à época do 

fato gerador da cobertura limitação legalmente tarifada em conformidade 

com a gradação da incapacitação originária das lesões que afetaram a 

vítima, a indenização deve ser fixada no valor máximo. 5. A comprovação 

de que, à guisa de satisfação da indenização devida, a seguradora 

destinara à vítima importe volvido a satisfazer a cobertura que lhe é 

assegurada, enseja que o vertido, qualificando-se como pagamento 

parcial, seja considerado e decotado do montante sobejante da 

indenização efetivamente devida. 6. Apelação conhecida e parcialmente 

provida. Unânime.” (Acórdão n. 539956, 20090110716549APC, Relator 

TEÓFILO CAETANO, 1ª Turma Cível, julgado em 28/09/2011, DJ 07/10/2011 

p. 78) (destacamos). “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. 

DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA. LAUDO IML. OMISSÃO. DOCUMENTO 

SUBSTITUÍDO POR OUTROS QUE ATESTEM O ALEGADO. POSSIBILIDADE. 

DEBILIDADE PERMANENTE NÃO COMPROVADA. 1. PARA QUE O 

JURISDICIONADO INGRESSE COM PLEITO JUDICIAL CABÍVEL, NÃO SE 

FAZ NECESSÁRIO O ESGOTAMENTO PRÉVIO NA VIA ADMINISTRATIVA, 

MESMO PORQUE A SIMPLES OFERTA DE CONTESTAÇÃO AOS AUTOS JÁ 

DEMONSTRA A RESISTÊNCIA DA SEGURADORA/RÉ. 2. PREENCHIDOS OS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 282 DO CPC E INSTRUÍDA A 

PETIÇÃO INICIAL COM DOCUMENTO PERTINENTES COM A CAUSA DE 

PEDIR E O PEDIDO DEDUZIDO PELO DEMANDANTE, NÃO HÁ SE FALAR EM 

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS QUE ATESTEM OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO, 

POIS O AUTOR CUMPRIU A EXIGÊNCIA DO ARTIGO 283 DO CPC. ALÉM 

DISSO, O LAUDO EMITIDO PELO IML NÃO CONSTITUI DOCUMENTO 

IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. PRECEDENTE. 3. 

A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE 

QUE A LESÃO TENHA SIDO CAPAZ DE CARACTERIZAR DEBILIDADE 

PERMANENTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 4. APELO CONHECIDO E 

DESPROVIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES.” (TJ-DF - APL: 

388024920108070001 DF 0038802-49.2010.807.0001, Relator: LEILA 

ARLANCH, Data de Julgamento: 15/03/2012, 1ª Turma Cível, Data de 

Publicação: 11/04/2012, DJ-e Pág. 140). (negritei). “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO - INVALIDEZ PERMANENTE - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - 

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML - DESNECESSÁRIO - 

INDENIZAÇÃO VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO - CORRETO - 

COMPETÊNCIA DO CNSP - IMPOSSIBILIDADE - GRAU DE INVALIDEZ - 

DESNECESSÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-MS - AC: 29932 MS 

2008.029932-6, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de 

Julgamento: 17/11/2008, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/01/2009). 

(grifo nosso). Inexistem outras preliminares para análise. Registre-se a 

inaplicabilidade do CDC ao caso, de acordo com o atualíssimo 

entendimento fixado pela 2ª Turma do STJ, no REsp 1635398: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER MARGEM DE 

DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E ÀS REGRAS 

DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS SEGURADORAS, 

NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, TAMPOUCO DE 

ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO SEGURADO. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Diversamente do que se dá no 

âmbito da contratação de seguro facultativo, as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao seguro obrigatório 

(DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando de obrigação imposta por lei, na 

qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer 

ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT 

nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; 

hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de 

inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou 

fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na 

espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor 

dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 

1635398 PR 2016/0284872-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 23/10/2017). (Grifamos). Por outro lado, não há de se 

olvidar da adoção, pelo NCPC, em seu art. 373, §1º[1], da Teoria da 

Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, ou seja, um permissivo legal a 

flexibilização e a adaptação da produção da prova ao caso concreto, 

quando a parte adversa tiver maior facilidade de produzir uma prova. 

Nota-se, in casu, com relativa tranquilidade, que a parte requerente ocupa 

nítida posição de desvantagem frente ao poderio da requerida, gozando 

esta de melhores condições de suportar o ônus da prova. Portanto, a teor 

do supracitado artigo, inverto o ônus da prova. Incumbirá, assim, à 

requerida o ônus probatório. Noutro giro, a inversão do ônus da prova não 

significa inversão de seu custeio, mesmo porque eventual hipossuficiência 

a justificar a inversão do onus probandi diz respeito a conhecimento e 

técnica. Ocorre que, em consonância com o entendimento albergado pelo 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pautado nos princípios 

da Celeridade e da Economia Processual, franqueia-se ao Magistrado a 

possibilidade de impor ao réu o custeio prévio de tal encargo, mesmo 

quando requerido por ambas as partes. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS DO PERITO – 

NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA – PROVA REQUERIDA POR 

AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA TAMBÉM PELA SEGURADORA 

- VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão nega seguimento 

monocrático a recurso interposto contra a decisão que, considerando a 

celeridade e a economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira 

justiça, sem entraves, impõe à seguradora ré o ônus de arcar com os 

honorários periciais razoável e proporcionalmente arbitrados pelo juízo de 

origem, quando além de esta também ter requerido a produção de tal 

prova, a parte adversa é beneficiária da justiça gratuita.” (TJMT - AGV: 

01111143920158110000 111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2015). (Grifamos). “RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT 

- PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA 

SEGURADORA - IML RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA 

CÍVEL - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO 

IMPROVIDO. O IML vem se recusando veementemente a quantificar as 

lesões, o que ocasiona o acúmulo de centenas de processos nos quais 

pende a produção de prova pericial. Portanto, inviável a determinação de 

perícia no IML, porque ocorreria a obstrução processual, e ambas as 

partes seriam prejudicadas com a demora no julgamento da ação em 

virtude da inércia do órgão pericial. Considerando a celeridade e a 

economia processual, e no intuito de buscar a verdadeira justiça, sem 

entraves, deve-se manter o pagamento da perícia sob a obrigação da 

Seguradora, quando a vítima é beneficiária da justiça gratuita .” (TJMT - 

RAI nº 6431/2011, Relatora: Desa. Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara 

Cível, DJ 20/04/2011). (Grifamos). Assim, tendo em vista que as partes 

são legítimas e estão regularmente representadas, bem como, que 

inexistem outras questões instrumentais a serem apreciadas, dou o feito 

por saneado. Fixo como ponto controvertido da lide a incapacidade 

laboral/percentual de invalidez do requerente. Defiro a realização de 

perícia postulada e, para tanto, nomeio o médico MARCUS JOSÉ PIERONI, 

com endereço profissional na Rua Acyr Rezende Souza e Silva, n. 2094 – 

Vila Birigui – Rondonópolis-MT, tel.: (66) 3426-6773 e e-mail: 

marcus_josep@hotmail.com, independentemente de compromisso. 

Considerando a natureza da perícia e complexidade fática da demanda, 

arbitro honorários periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), 

intimando-se a requerida para depositá-los, no prazo de 15 (quinze) dias, 

a fim de que o feito possa prosseguir, o que faço em consonância com o 
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entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 

Intimem-se as partes para indicar assistente técnico e a parte autora para 

apresentar quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III). O 

expert deverá indicar a data, hora e local para a realização da perícia, 

devendo, ainda, apresentar o laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do 

CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, após intimados da apresentação do laudo 

(CPC, art. 477, § 1º). O causídico deverá diligenciar o comparecimento do 

(a) autor (a) à perícia, em prol da celeridade processual. Com a entrega do 

laudo, manifestem-se as partes no prazo legal. Após, conclusos para 

deliberação. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] § 1o Nos casos previstos em 

lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou 

à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz 

atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão 

fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005858-13.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MELO DA COSTA (AUTOR(A))

GABRIELLE INES MELO DA COSTA (AUTOR(A))

MARCIA MELO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005858-13.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARCIA MELO DA COSTA, GABRIEL MELO DA COSTA, 

GABRIELLE INES MELO DA COSTA REU: MORRO DA MESA 

CONCESSIONARIA S/A. Vistos etc. Cuida-se de ação indenizatória por 

danos materiais e morais ajuizada por MARCIA MELO DA COSTA e 

OUTROS em face de MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A., pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Pois bem. Tentada a 

conciliação entre as partes a mesma restou inexitosa (ID 10432460), 

razão pela qual passo ao saneamento do feito, com espeque no artigo 

357, do CPC. Inexistindo questões preliminares a ser apreciadas e, tendo 

em vista que partes são legítimas e estão regularmente representadas, 

dou o feito por saneado. Deixo de fixar pontos controvertidos, por 

entender desnecessário. Defiro a realização da prova oral postulada e, 

para tanto designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

16/09/2020, às 15:30 horas. Intimem-se as partes para, no prazo de 

comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, 

CPC). Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1006630-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006630-05.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUIZ CARLOS DOS SANTOS REU: ASSOCIACAO DOS 

MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS Vistos etc. Recebo a emenda. 

Defiro a AJG postulada. A tutela de urgência foi inserida no art. 300, do 

CPC, e será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo, vejamos: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.” (grifamos). Destarte, entendo que 

não é o caso do deferimento do adiantamento pretendido, considerando 

que os elementos de convicção apresentados no presente momento 

processual pelo requerente não denotam o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, ao ponto de suprimir o contraditório e o direito 

de defesa do réu. Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e 

a instrução processual, terei maiores elementos para análise da 

controvérsia encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde 

a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de 

urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. 

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os 

seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA 

POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇOS 

TELEFÔNICOS QUE NÃO TERIAM SIDO CONTRATADOS. NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Para concessão de medida liminar é 

necessário que ambos os requisitos do artigo 273 do CPC estejam 

presentes, o que não ocorreu no presente caso. NEGADO SEGUIMENTO 

AO RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70058589417, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi 

Giannakos, Julgado em 16/04/2014). (destacamos). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA 

DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. INDEFERIMENTO. 

MANUTENÇÃO. Para concessão de medida liminar é necessário que os 

requisitos do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no 

presente caso. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, 

Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio 

Roque Menine, Julgado em 30/07/2015). (destacamos). Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, vindicada na inicial. DEFIRO, com 

fulcro no artigo 542, I, do Código de Processo Civil, o pedido de 

consignação através de depósito judicial da quantia controversa de R$ 

4.499,75 (quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e setenta e 

cinco centavos), nos moldes delineados na exordial, até o estabelecimento 

do contraditório, quando o requerido, então, poderá manifestar-se. 

Efetuado o depósito em sua integralidade, no prazo de 05 (cinco) dias, 

INTIME-SE a parte requerida para levantar a importância consignada ou 

manifestar sua recusa, no prazo legal. Observe o autor o prazo de 05 

(cinco) dias para efetivar o depósito, sob pena de extinção e 

arquivamento (art. 542, inc. I e parágrafo único, do CPC). Intime-se. 

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

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003636-09.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE OLIVEIRA GUEDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003636-09.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROBSON DE OLIVEIRA GUEDES REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos etc. De fato, analisando melhor a questão, entendo que a alegação 

preliminar de ausência de interesse de agir ante a falta de pedido 

administrativo prévio não merece guarida. É que, em que pese a decisão 

proferida pelo STF no RE de n. 631.240 - Minas Gerais[1], mesmo nas 

ações ajuizadas APÓS 03/09/2014 (data de julgamento), se a Seguradora 

contesta o pedido autoral, evidencia-se inequívoca resistência à 

pretensão, restando devidamente configurado o interesse de agir do 

autor, que é o que denota-se do presente. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - 

SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO APRESENTADA - 

RESISTÊNCIA À PRETENSÃO - PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA - 
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CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Em razão da aplicação analógica do 

precedente do STF firmado no julgamento do RE 631.240, aplicável às 

ações previdenciárias, o interesse de agir para ação em que se busca o 

recebimento de seguro obrigatório DPVAT só se caracteriza com a 

comprovação de prévio requerimento administrativo. 2. A regra de 

transição criada quando do julgamento do RE n° 631.240 - no sentido de 

que a apresentação de contestação do mérito revelaria o interesse de agir 

pela resistência à pretensão - também se aplica analogicamente às 

causas relativas ao DPVAT ajuizadas até 3.9.2014. 3. Se, mesmo nas 

ações ajuizadas após 3.9.2014, a seguradora contesta o pedido autoral e 

há o desenvolvimento de todo o iter procedimental, evidencia-se 

inequívoca resistência à pretensão, restando devidamente configurado o 

interesse de agir do autor. 4. Não há justificativa razoável para 

reconhecer, neste momento processual, a ausência de interesse de agir e 

extinguir o feito sem resolução de mérito, sob pena de violação aos 

princípios da razoável duração do processo, da economia processual e da 

primazia do julgamento de mérito. 5. A pretensão para recebimento da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos. 6. A 

prescrição da pretensão de recebimento do seguro DPVAT deve ser 

contada a partir da data em que a vítima tem ciência inequívoca da 

invalidez definitiva e decorrente do acidente automobilístico. 7. Exceto nos 

casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter 

permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a 

presunção de ciência. 8. Se a invalidez não era notória e se as provas 

dos autos não demonstram que o segurado tinha ciência dela antes da 

realização da perícia judicial, em 29 de junho de 2016, esta data deve ser 

considerada como marco inicial da prescrição. 9. Tendo a ação sido 

ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos, deve ser afastada a 

alegação de prescrição. 10. A atualização monetária nas indenizações por 

morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 

6194/74, com redação dada pela Lei n. 11.482/2007, deve incidir a partir a 

data do evento danoso, conforme tese fixada pelo c. STJ em julgamento 

de recurso repetitivo. 11. A alteração, de ofício, do termo inicial da 

correção monetária não configura reformatio in pejus. (TJMG. AC 

1.0145.15.01127-9/001. Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da 

Costa. Data de Julgamento: 12/09/2019. Data da publicação da súmula: 

20/09/2019). (Grifamos). Forte na lição jurisprudencial epigrafada, REPILO 

a preliminar em comento. Inexistem outras preliminares para análise. 

Registre-se a inaplicabilidade do CDC ao caso, de acordo com o 

atualíssimo entendimento fixado pela 2ª Turma do STJ, no REsp 1635398: 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). OBRIGAÇÃO IMPOSTA POR LEI. AUSÊNCIA DE QUALQUER 

MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE NO TOCANTE AO OFERECIMENTO E 

ÀS REGRAS DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PELAS RESPECTIVAS 

SEGURADORAS, NÃO HAVENDO SEQUER A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO, 

TAMPOUCO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E/OU DO PRODUTO PELO 

SEGURADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Diversamente do que se dá no âmbito da contratação de seguro 

facultativo, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não 

se aplicam ao seguro obrigatório (DPVAT). 1.1. Com efeito, em se tratando 

de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as 

partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do 

consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização 

securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores 

correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de 

contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, 

revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha 

das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90. 2. 

Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1635398 PR 2016/0284872-3, 

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 

17/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017). 

(Grifamos). Por outro lado, não há de se olvidar da adoção, pelo NCPC, em 

seu art. 373, §1º[2], da Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova, 

ou seja, um permissivo legal a flexibilização e a adaptação da produção da 

prova ao caso concreto, quando a parte adversa tiver maior facilidade de 

produzir uma prova. Nota-se, in casu, com relativa tranquilidade, que a 

parte requerente ocupa nítida posição de desvantagem frente ao poderio 

da requerida, gozando esta de melhores condições de suportar o ônus da 

prova. Portanto, a teor do supracitado artigo, inverto o ônus da prova. 

Incumbirá, assim, à requerida o ônus probatório. Noutro giro, a inversão do 

ônus da prova não significa inversão de seu custeio, mesmo porque 

eventual hipossuficiência a justificar a inversão do onus probandi diz 

respeito a conhecimento e técnica. Ocorre que, em consonância com o 

entendimento albergado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, pautado nos princípios da Celeridade e da Economia Processual, 

franqueia-se ao Magistrado a possiblidade de impor ao réu o custeio 

prévio de tal encargo, mesmo quando requerido por ambas as partes. 

Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– PROVA PERICIAL – 

HONORÁRIOS DO PERITO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INSURGÊNCIA 

– PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PROVA REQUERIDA 

TAMBÉM PELA SEGURADORA - VÍTIMA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA 

GRATUITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a 

decisão nega seguimento monocrático a recurso interposto contra a 

decisão que, considerando a celeridade e a economia processual, e no 

intuito de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, impõe à seguradora 

ré o ônus de arcar com os honorários periciais razoável e 

proporcionalmente arbitrados pelo juízo de origem, quando além de esta 

também ter requerido a produção de tal prova, a parte adversa é 

beneficiária da justiça gratuita. (TJMT - AGV: 01111143920158110000 

111114/2015, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de 

Julgamento: 16/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

22/09/2015). (Grifamos). RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA -SEGURO DPVAT - PRODUÇÃO DE PROVA 

PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO - ÔNUS DA SEGURADORA - IML 

RECUSA-SE VEEMENTEMENTE A REALIZAR PERÍCIA CÍVEL - VÍTIMA 

BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO IMPROVIDO. O IML vem 

se recusando veementemente a quantificar as lesões, o que ocasiona o 

acúmulo de centenas de processos nos quais pende a produção de prova 

pericial. Portanto, inviável a determinação de perícia no IML, porque 

ocorreria a obstrução processual, e ambas as partes seriam prejudicadas 

com a demora no julgamento da ação em virtude da inércia do órgão 

pericial. Considerando a celeridade e a economia processual, e no intuito 

de buscar a verdadeira justiça, sem entraves, deve-se manter o 

pagamento da perícia sob a obrigação da Seguradora, quando a vítima é 

beneficiária da justiça gratuita . (TJMT - RAI nº 6431/2011, Relatora: Desa. 

Maria Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível, DJ 20/04/2011). (Grifamos). 

Assim, tendo em vista que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, bem como que inexistem outras questões instrumentais a 

serem apreciadas, dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido 

da lide a incapacidade laboral/percentual de invalidez do requerente. 

Defiro a realização de perícia postulada pelas partes e, para tanto, nomeio 

o médico KAYKI CIPRIANO MARCHESINI, com endereço na Rua Otávio 

Pitaluga, 2367, Jardim Guanabara, CEP 78710-173, Rondonópolis/MT, tel.: 

(66) 3026-1810, independentemente de compromisso. Considerando a 

natureza da perícia e complexidade fática da demanda, arbitro honorários 

periciais em R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), intimando-se a 

requerida para depositá-los, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que o 

feito possa prosseguir, o que faço em consonância com o entendimento 

do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intimem-se as partes 

para indicar assistente técnico e a parte autora para apresentar quesitos, 

em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, § 1º II e III). O expert deverá indicar a 

data, hora e local para a realização da perícia, devendo, ainda, apresentar 

o laudo em cartório, no prazo de 20 (vinte) dias, mediante a fiel 

observância ao estabelecido no artigo 466, § 2º, do CPC. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, 

após intimados da apresentação do laudo (CPC, art. 477, § 1º). O 

causídico deverá diligenciar o comparecimento do (a) autor (a) à perícia, 

em prol da celeridade processual. Com a entrega do laudo, manifestem-se 

as partes no prazo legal. Após, conclusos para deliberação. Intime-se. 

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

DE DIREITO [1] “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – REPERCUSSÃO GERAL – STF – AÇÃO EXTINTA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

(TJMT - N.U 1024079-61.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019).” (grifei) [2] § 1o 

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 
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relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007973-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOHN LENNON DALLA NORA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007973-07.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JOHN LENNON DALLA NORA REU: BRDU SPE VERMONT 

LTDA Vistos etc. De proêmio, considerando que a parte requerida, 

devidamente citada (ID. 12886218 - Pág. 1), faltou, injustificadamente, à 

audiência de conciliação e apresentou Contestação intempestiva (ID. 

16077531 - Pág. 1), tem-se por configurado ato atentatório à dignidade da 

justiça. Por conseguinte e, com fulcro no artigo 334, § 8º, do CPC[1], aplico 

à requerida multa de meio (0,5)% por cento sobre o valor da causa. 

Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o 

depósito judicial da multa, que deverá ser revertida em favor da União ou 

do Estado. Ademais, considerando o acima exposto, com supedâneo no 

art. 344, do CPC, DECRETO a revelia da requerida. Considerando ainda o 

art. 349, do CPC[2], e que assim o fez a requerida (ID. 21959932), passo 

ao saneamento do feito, com espeque no artigo 357, do CPC. Tendo em 

vista que inexistem preliminares a ser analisadas e que partes são 

legítimas e estão regularmente representadas, dou o feito por saneado. 

Deixo de fixar pontos controvertidos, por entender desnecessário. DEFIRO 

a realização da prova oral postulada pela parte autora (ID 21531024) e, 

para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de 

SETEMBRO de 2020, às 16h. Intimem-se as partes para, no prazo de 

comum de 10 (dez) dias, apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, 

CPC). Consigno que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos moldes do art. 455 

do CPC. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE 

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 334. Se a petição inicial preencher 

os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do 

pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. [...] § 8o 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 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. [2] Art. 349. Ao réu revel será 

lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde 

que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos 

processuais indispensáveis a essa produção.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001558-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1001558-42.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): EZEQUIEL FERREIRA DE SOUZA Vistos etc. A parte autora 

requer a inclusão de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT no polo 

passivo da demanda (ID. 22909007 - Pág. 1). Com efeito, não vejo óbice a 

tal inclusão, notadamente porque não houve citação da primeva requerida, 

bem como porque não há que se falar em modificação do pedido ou causa 

de pedir. Isto posto, DEFIRO o pleito retro e determino a inclusão de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT no polo passivo do presente 

feito, procedendo-se com as alterações de praxe. Diante do exposto, 

REDESIGNO a audiência de conciliação para dia 04 de AGOSTO de 2020, 

às 10h30min. Renove-se o procedimento citatório. Intime-se. Cumpra-se 

conforme já determinado. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005311-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA RECICLAGEM LTDA - EPP (EMBARGANTE)

LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR OAB - MT3876/O 

(ADVOGADO(A))

MARIELLE DE MATOS SOARES OAB - MT0009920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005311-70.2017.8.11.0003. 

EMBARGANTE: LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO, AMERICA RECICLAGEM 

LTDA - EPP EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. AMÉRICA 

RECICLAGEM EIRELI-EPP e LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO, ofereceram 

os presentes embargos à execução em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, 

pessoa jurídica de direito privado, ambas as partes devidamente 

qualificadas e representadas na inicial, sustentando a inexigibilidade do 

título, alegando que não é certo, liquido e exigível, e por fim, requer a 

limitação dos juros, excluir a sua capitalização mensal, a incidência da 

comissão de permanência, a desconstituição da mora, a repetição de 

indébito. Juntou documentos. O embargado/exequente ofertou impugnação 

(ID 13004839), refutando todo o alegado pelos embargantes/executados. 

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas (ID 

16132748), a parte autora, pugnou pela produção de prova pericial (ID 

16460838) e o requerido pelo julgamento antecipado da lide (ID 16537235). 

Em síntese é o relatório. Fundamento e decido. Cabível à espécie o 

julgamento antecipado da lide, por tratar de questão apenas de direito - art. 

355, I, e art. 914, ambos do CPC. Toda a prova necessária ao julgamento 

da lide já se encontra nos autos, inocorrendo a necessidade de dilação 

probatória. Ademais, em tais casos, diz a jurisprudência: “Inexiste 

cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados 

por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª 

Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O 

julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento 

de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto 

conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. 

Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); “Em matéria de julgamento antecipado da 

lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da 

necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as 

circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o 

princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. 

Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 

9.514). Neste diapasão, compulsando os autos, verifico que os 

Embargantes suscitaram a nulidade da execução ao argumento de falta de 

certeza e liquidez do título, ante as irregularidades formais do título. Não se 

vislumbra, a priori, a ausência dos requisitos legais do título exequendo. A 

ação de execução está amparada em cédula de crédito bancário (ID 

6713539 dos autos em apensos), em que consta expressamente o valor 

objeto do empréstimo e a forma de pagamento e de cálculo do "quantum 

debeatur", sendo, portanto, título executivo extrajudicial. Presente, 

portanto, a liquidez, certeza e exigibilidade, que são os elementos 

necessários exigidos pela norma aplicável ao caso para qualificar o título 

extrajudicial (artigos 783, e 784 inciso II, ambos do CPC). Assim, nos 

termos do art. 784, II, do CPC a dívida ora cobrada encontra-se 
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consubstanciada no título executivo apresentado para instruir a execução. 

Eventual discrepância entre os valores cobrados e o pacto havido entre 

as partes poderia ser acertada por mero cálculo aritmético, o que não 

retira do título a liquidez e a certeza. Conforme leciona Araken de Assis, a 

"liquidez, nos títulos extrajudiciais, se reduz na simples determinabilidade 

do valor (quantum debeatur) mediante cálculos aritméticos." (Manual do 

processo de execução. 4. ed., São Paulo, 2002, pg. 152). Não resta 

dúvida, pois, que os títulos apresentados são, realmente, dotados dos 

requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme prevê o artigo 784, 

e incisos, do CPC. Confira-se: “Execução por título extrajudicial Embargos 

Contrato de empréstimo (capital de giro) acompanhado de nota promissória 

Código de Defesa do Consumidor Juros remuneratórios Capitalização 

inferior a um ano Comissão de permanência Ausência de liquidez, certeza 

e exigibilidade do título Cerceamento de defesa. 1. Constitui incabível 

inovação recursal, a ensejar o não conhecimento de parte do recurso, a 

invocação de matérias não alegadas no curso do processo. 2. Não há 

cerceamento de defesa quando a lide dispensa dilação probatória. 3. O 

contrato de empréstimo constitui título executivo extrajudicial, não lhe 

retirando tal característica o fato de estar acompanhado de nota 

promissória, não incidindo, nesse caso, o disposto nas Súmulas 233 e 258 

do Superior Tribunal de Justiça. Preliminares repelidas. Recurso em parte 

conhecido e não provido. (TJ-SP - APL: 01206953320078260003 SP, 

Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 28/01/2013, 21ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2013).” (grifamos) E o colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LEI 10.931/2004. 1. A cédula de 

crédito bancário, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de 

saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente, tem 

natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa, por 

força do disposto na Lei n. 10.931/2004. Precedente da 4ª Turma do STJ. 

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 

1038215/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 26/10/2010, DJe 19/11/2010). (grifo nosso) Nenhum motivo há, 

assim, para o acolhimento dos argumentos deduzidos nos Embargos. Do 

Excesso na Execução Os Embargantes suscitam excesso na execução, 

porém não o fizeram munido do ‘demonstrativo discriminado e atualizado 

de seu cálculo’ demonstrando o valor que entende devido, nos termos do 

artigo 917, §3º do CPC. Neste contexto, inacolho o pedido. Da Aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor Nos termos da súmula 297, STJ, “O 

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 

Além da súmula do STJ, o assunto já foi também alvo de discussões na 

ADI 2591-1, em que o STF expõe expressamente que “as instituições 

financeiras estão, todas elas, alcançadas pela incidência das normas 

veiculadas pelo Código de Defesa do Consumidor”. Todavia, a aplicação 

do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados 

pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso concreto é 

que se verificará eventual abusividade passível de alteração. No caso, ao 

meu entender desnecessária a inversão do ônus da prova porquanto a 

análise dos documentos é suficiente para o deslinde da questão, o que 

afasta a necessidade de prova pericial. Da Declaração Genérica de 

Cláusulas Abusivas nos Contratos Firmados entre as Partes Quanto ao 

tema, é o seguinte o teor da súmula n.º 381, Superior Tribunal de Justiça, 

“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da 

abusividade das cláusulas”. Por tal motivo, não conheço dos pedidos não 

especificados e não discriminados. Dos Juros Remuneratórios No que diz 

respeito aos Juros Remuneratórios, vale ressaltar a posição já 

consolidada no STJ, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 

1.061.530/RS, quando se firmou o entendimento de que os juros 

remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano 

não são abusivos. Destaco que os Tribunais tem entendido que apenas 

serão consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% a 

taxa média praticada no mercado, seguindo, assim, a orientação do STJ 

(REsp. nº 1.031.494/RS - Relatora: Min. Nancy Andrighi). Rejeito a 

alegação de juros abusivos. Da Capitalização de Juros Duas súmulas do 

Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma 

necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a Súmula 

541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros 

anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 

1.251.331). Mesmo porque, de acordo com a súmula 539, “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos 

celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a 

partir de 31/3/2000” (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), 

desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e 

REsp 973.827). De acordo com a súmula 541 se a taxa de juros anual é 

superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal é suficiente para permitir 

a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Quanto aos juros de mora 

estipulados em 1% ao mês, bem como a multa de 2%, se observa que se 

encontram dentro dos parâmetros legais, portanto, não há que falar em 

abusividade por parte do Requerido. A situação processual configurada 

nos autos não permite reconhecer a existência de abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a mora o 

simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual. Neste sentido: Súmula nº 380 do STJ. 

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. Da Comissão de Permanência Quanto à 

comissão de permanência, não há que se tecerem maiores comentários, 

tendo em vista que não é prevista no contrato debatido na liça. Ademais, é 

possível a utilização do IGP-M para correção monetária do saldo devedor 

durante o período de inadimplência, vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - TR COMO 

INDEXADOR PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO DE 

NORMALIDADE - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - 

CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS - INADMISSIBILIDADE - 

APLICAÇÃO DO IGPM EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

- POSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - APELO 

PROVIDO EM PARTE. 1 - É permitida a utilização da taxa referencial (TR) 

como indexador para fins correção monetária, desde que expressamente 

pactuada. 2 - A comissão de permanência não pode se cumulada com os 

encargos decorrentes da mora, como os juros moratórios e a multa 

contratual. 3 - Afastada a comissão de permanência é possível a 

utilização do IGPM para correção monetária do saldo devedor durante o 

período de inadimplência. 4 - Apelo provido em parte. (Ap 134038/2008, 

DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

16/02/2011, Publicado no DJE 01/03/2011) (TJ-MT - APL: 

01340388820088110000 134038/2008, Relator: DES. JOSÉ FERREIRA 

LEITE, Data de Julgamento: 16/02/2011, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 01/03/2011)” Posto isso, e pelo mais que consta dos autos, 

JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, nos 

termos do inciso I, do art. 487, do CPC, refutando as teses autorais de 

abusividade ou ilegalidades nas cláusulas contratuais impugnadas, e, em 

consequência, mantenho incólume o título exequendo, devendo prosseguir 

a ação executiva em apenso (autos nº. 1002623-38.2017.8.11.0003), em 

todos os seus efeitos. CONDENO os Embargantes, solidariamente, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa 

atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo 

Código de Processo Civil. Junte-se cópia desta nos autos da Execução. 

Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003322-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA ARANTES DA SILVA VEFAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SARAH BEZERRA SCHEFFER OAB - MT24291/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003322-92.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ADRIANA ARANTES DA SILVA VEFAGO REU: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. ADRIANA 

ARANTES DA SILVA VEFAGO, devidamente qualificado, propôs a 

presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

PROVISÓRIA, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 
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ENERGIA S.A, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 

expostos na inicial, alega, em síntese, que a requerida teria encontrado 

irregularidades no medidor de energia da unidade consumidora de sua 

responsabilidade e, em procedimento unilateral, faturou o montante de R$ 

1.986,60. Requer, que seja deferida a antecipação de tutela para 

determinar que a requerida não suspenda a energia elétrica da unidade 

consumidora de sua responsabilidade, bem como, se abstenha de inserir o 

nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Pugna ainda a 

procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexistência da fatura 

encimada e condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos 

morais, bem como, das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Instruiu a peça vestibular com documentos. A liminar foi 

deferida no ID. 13045705. Realização da audiência de conciliação restou 

infrutífera (ID. 14262771). A requerida contestou a ação (ID. 14326878), 

aduzindo, em suma, que a fatura emitida é legal, uma vez que teria sido 

calculada nos termos da legislação em vigor, tendo a agido no exercício 

regular de direito. Ainda teceu comentários acerca da inexistência do dano 

moral, pugnando ao fim pela improcedência dos pedidos descritos na 

inicial, juntando documentos. Em sede de impugnação (ID. 14334210), a 

parte autora rebateu as alegações da requerida e reiterou o pedido inicial. 

Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de provas, a 

parte ré pugnou pela produção de prova oral (ID 16391746) e a parte 

autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID. 16533823). É o 

relatório. Fundamento e DECIDO. De proêmio, registro que entendo não 

haver necessidade de produção probatória no caso em testilha, 

considerando que os elementos de convicção reunidos na contenda se 

mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, desde logo, 

o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no artigo 355, 

inciso I, do CPC. O cerne da controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito 

constante da fatura de ID. 13038344, referente ao consumo de energia 

elétrica apurado na unidade consumidora n.º 6/2239842-4. Compulsando 

os autos, verifica-se que em contestação apresentada no ID. 14326878, 

alegou a requerida a exigibilidade da fatura por ela emitida, juntando 

documentos. Assim, o ônus da prova lhe foi atraído em razão do disposto 

no artigo 373, inciso II do CPC. Para sustentar a exigibilidade do débito da 

unidade consumidora em referência, a concessionária aduz que, em 

06/09/2017, realizou vistoria no equipamento de medição de energia 

elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara indício de 

existência de irregularidade consistente em “ligação invertida no borne do 

medidor” (ID. 14326878 - Pág. 2). Narra a requerida que, após adotar o 

procedimento padrão, revisou o quantum energético não aferido para fins 

de cobrança em fatura de energia, obtendo o débito de R$ 1.986,60. A 

autora, por sua vez, alega que a lavratura do Termo de Ocorrência e 

Inspeção (TOI) ocorreu à sua revelia, tendo sido realizada de modo 

unilateral e sem prova de prévia comunicação, o que desborda das 

determinações contidas nas normas setoriais vigentes (Resolução n. 

414/2010 da ANEEL). Todavia, em que pese a lavratura do TOI ter se dado 

sem o acompanhamento da parte autora (ID. 14326850), saliente-se tratar 

de documento unilateral, despido de força probante para assegurar a 

existência do teor que dele consta. Portanto, sua presunção de 

veracidade não é absoluta, tendo de se ver acompanhado de demais 

provas. Dos autos, porém, vislumbra-se que, para além do TOI, a 

requerida acostou aos autos registros fotográficos da irregularidade 

verificada (ID. 14326870), demonstrativo pormenorizado do cálculo de 

recuperação de consumo (ID. 14326863), bem como e, principalmente, 

Carta ao Cliente (ID. 14326857), a qual cientifica a parte autora acerca do 

procedimento adotado e as medidas a se tomar, documentos os quais a 

parte demandante não logrou êxito em impugnar. Diante destes elementos, 

tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução nº. 414/2010/ANEEL, 

que autoriza a concessionária de fornecimento de energia elétrica a 

proceder com a apuração do consumo de energia utilizando os valores 

máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) 

dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os 

ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da 

medição, como no presente caso. Sobre o tema, calha citar o 

entendimento pretoriano infra: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. CEEE-D. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO NÃO FATURADO DE ENERGIA ELÉTRICA. 1. Não há falar em 

carência de ação, haja vista que a formulação de reclamação pelo 

consumidor, na via administrativa, não impede à distribuidora de energia 

elétrica o ajuizamento de ação para cobrança do seu crédito. 2. Os 

elementos de prova juntados aos autos demonstram a efetiva existência 

de manipulação no medidor instalado na residência do demandado e o 

registro a menor da energia elétrica efetivamente utilizada. 3. A 

recuperação de consumo deve ser realizada a partir do levantamento de 

carga realizado, na forma do artigo 130, inciso III, da Resolução Normativa 

n. 414/2010 da ANEEL. 4. Mostra-se regular a cobrança do custo 

administrativo, no montante fixado no Anexo I da Resolução Homologatória 

n. 1058/2010 da ANEEL. 5. Ônus sucumbenciais redimensionados. 

AGRAVO RETIDO E APELAÇÃO DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 

70055509350, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/08/2013) – grifo nosso. 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM EQUIPAMENTO 

MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. É do usuário a 

responsabilidade pela energia consumida e não registrada. No caso 

concreto, a documentação carreada aos autos comprova a ocorrência de 

irregularidade no medidor e o faturamento a menor em relação ao consumo 

real. 2. Efetivamente, do histórico de consumo do autor, verifica-se que a 

energia elétrica consumida no período da apontada fraude discrepa do 

consumo medido nos meses em períodos anteriores e posteriores à 

irregularidade, legitimando o arbitramento do débito impugnado na ação. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70052881224, Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado 

em 29/05/2013) – grifamos. Portanto, verifica-se dos documentos em 

anexo, que foi aplicado o disposto no artigo 130, inciso V, da Resolução 

nº 414/2010 da ANEEL, levando em consideração a utilização dos valores 

máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) 

dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os 

ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da 

medição, não havendo, portanto, qualquer irregularidade na fatura de 

energia elétrica emitida pela requerida, uma vez que respeitada a norma 

vigente sobre o tema, do que se retira que não há que se falar em 

declaração de inexistência do débito em debate. Vejamos o que dispõe o 

artigo 130, inciso V, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, in verbis: “Art. 

130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação 

da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores 

efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios 

descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem 

prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170. (...) V – utilização dos valores 

máximos de consumo de energia elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) 

dias, e das demandas de potência ativa e reativa excedentes, dentre os 

ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à regularização da 

medição.”. (destacamos) Por fim, com relação ao pedido de indenização 

por danos morais, não tendo a autora comprovado a 

irregularidade/ilegalidade da cobrança constante da fatura de ID. 

13038344, assim como efetiva suspensão do fornecimento de energia, a 

improcedência deste pedido é medida que se impõe, até porque não restou 

evidenciada no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe. Outrossim, 

se é regular a dívida (vencida e não paga), e se inscrita nos órgãos de 

proteção ao crédito, age o credor apenas no exercício regular de direito, 

não podendo ser condenado ao pagamento da indenização, senão 

vejamos: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL ANALISADA COM O MÉRITO - 

FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - 

COBRANÇA LEGÍTIMA, ANTE A INADIMPLÊNCIA - NEGATIVAÇÃO 

LEGÍTIMA DO NOME EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. No caso a parte autora, ora recorrente, afirma ser indevida 

a cobrança da fatura de cartão de crédito e a negativação de seu nome, 

por ter efetuado o pagamento da dívida. Contudo, não logrou demonstrar o 

efetivo adimplemento, não juntou nenhum comprovante de pagamento da 

fatura do cartão. Não comprovado o pagamento da dívida, no caso, fatura 

de cartão de crédito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou 

improcedente a pretensão indenizatória pela repetição do indébito e danos 

morais. (TJMT - Ap 87182/2011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/02/2012, Publicado no DJE 

24/02/2012)” (grifamos) “DANO MORAL - INSCRIÇÃO NO SPC - EXERCÍCIO 

REGULAR DE DIREITO - DEVER DE INDENIZAR - NÃO CONFIGURAÇÃO - 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VEROSSIMILHANÇA. 1. Comprovado 

que o banco agiu no exercício regular de seu direito, ao incluir o nome do 

cliente no serviço de proteção ao crédito, não há como condená-lo ao 

pagamento de indenização por dano moral. 2. Ausente o requisito de 
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verossimilhança da alegação, não se defere o pedido de inversão do ônus 

da prova.” (TJ-MG , Relator: Guilherme Luciano Baeta Nunes, Data de 

Julgamento: 22/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 18ª CÂMARA CÍVEL).” 

(grifo nosso) “CIVIL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA 

- INSCRIÇÃO NO SPC - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - PROVA 

BASTANTE DA DÍVIDA 1 A responsabilidade civil das prestadoras de 

serviço público é de natureza objetiva, ou seja, prescinde da configuração 

da culpa, bastando ao lesado comprovar a conduta irregular, o dano 

experimentado e o nexo de causalidade entre ambos. O ofensor, por seu 

turno, somente se exime do dever de indenizar se comprovar a 

inexistência do nexo causal, a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 

2 Havendo prova suficiente nos autos da regularidade da dívida, não há 

falar em dano moral em decorrência da inscrição negativa em cadastro 

restritivo de crédito.” (TJ-SC - AC: 828289 SC 2010.082828-9, Relator: 

Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 29/03/2011, Terceira Câmara de 

Direito Público). (destaque nosso). Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, JULGANDO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 

declarar lícita e exigível o valor referente à relação jurídica debatida, 

cobrado na fatura acostada aos autos, tornando, por conseguinte, sem 

efeito a decisão de ID. 13045705. 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 (ID. 13045705). Preclusas as vias recursais, 

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

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003470-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003470-40.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): APARECIDA RODRIGUES DA SILVA REU: OMNI FINANCEIRA 

S/A Vistos etc. APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, devidamente 

qualificada, manejou a presente ação declaratória de inexistência de 

débito c/c reparação de dano moral com pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada, em face de OMNI FINANCEIRA S/A, também 

qualificada, alegando que não possui débitos junto à requerida, no entanto 

teve seu nome indevidamente protestado/negativado. Requer o 

deferimento liminar para a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito, pugnando ao final, pela procedência da ação, confirmando-se 

a liminar em definitivo, reconhecendo a inexistência do débito cobrado pelo 

réu, bem como, a condenação da parte requerida no pagamento de danos 

morais, sem prejuízo da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais de 

estilo. Instruiu a exordial com documentos. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (ID 9723541). Regularmente citada, a parte requerida 

apresentou contestação (ID 9645254), juntando ainda documentos. A 

parte autora apresentou impugnação (ID 11080873). Instadas as partes a 

manifestarem interesse na produção de novas (ID 16239128), 

manifestaram pelo desinteresse e pugnaram pelo julgamento antecipado 

da lide (ID. 16554737 e 16566368). É o relatório. Fundamento e decido. 

Não havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo à 

análise do mérito. Compulsando os autos, verifico que a controvérsia 

encetada na liça cinge-se a suposta falsificação das assinaturas 

lançadas no contrato indicado no ID 9645260. Dessa forma, em detida 

análise dos fatos e documentos acostados nos autos, verifico que a parte 

autora não logrou êxito em comprovar as irregularidades apontadas na 

exordial, uma vez que deixou de demonstrar a aduzida falsidade das 

assinaturas postas no contrato de ID 9645260, ônus que lhe competia. 

Ademais, em se tratando de ônus da prova, urge transcrever os artigos 

373 e 429, ambos do CPC, in verbis:: “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. 

(grifamos) “Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando: I - se tratar de 

falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a 

arguir;” (grifo nosso) Sobre o mesmo tema, confira-se os seguintes 

arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

FRAUDE. CHEQUES SUPOSTAMENTE EMITIDOS POR TERCEIRO. 

ASSINATURA FALSA NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO NO CCF. AÇÃO DE 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTENTE O DEVER 

DE INDENIZAR. 1- Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por 

cerceamento de defesa, na medida em que, devidamente intimada acerca 

da produção de provas, o autor se manifestou requerendo o julgamento do 

feito no estado em que se encontrava, nos termos do art. 330, II, do 

Código de Processo Civil. 2- A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da 

prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova 

mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto 

no art. 333, I, do Código de Processo Civil. 3- Embora a responsabilidade 

do fornecedor por fato do serviço seja objetiva, a parte demandante não 

está isenta de demonstrar em juízo os fatos constitutivos do seu direito, 

seja do dano sofrido, seja o nexo causal entre esse e a conduta a quem 

se atribui a responsabilidade. 4- Hipótese em que o demandante não se 

desincumbiu do ônus que, por expressa disposição legal, lhe incumbia, no 

que se refere à demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do 

banco e a suposta fraude. Ademais, não restou comprovado que a 

inscrição no CCF se deu por falha da... instituição financeira, porquanto 

não restou minimamente comprovado que o cheque tenha sido emitido por 

falsário. 5- A tese defendida pelo autor possui diversas incongruências, 

as quais afastam a sua verossimilhança, não demonstrando o nexo de 

causalidade entre o dano (inscrição no Cadastros de Emitentes de 

Cheques Sem Fundos) e a conduta do banco (que compensou os 

cheques apresentados), sem que o autor demonstrasse que determinou a 

sustação ou que não havia emitido as referidas cártulas. 6- Ausente um 

dos pressupostos da responsabilidade civil, qual seja, a existência de ato 

ilícito, não há como responsabilizar o banco, na medida em que estava em 

exercício regular do direito. Preliminar rejeitada. Apelação desprovida. 

(Apelação Cível Nº 70057729311, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 

21/05/2015)” (destacamos) “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - 

EMISSÃO CHEQUE SEM FUNDOS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA 

- ALEGAÇÃO DE ASSINATURA FALSA - PROVA DE QUEM ARGÚI - 

AUSÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. (VOTO VENCIDO) - O artigo 389, 

inciso I, do CPC dispõe que "incumbe o ônus da prova quando se tratar de 

falsidade de documento, à parte que a argüir". - Como a autora não provou 

que a assinatura do cheque que motivou a negativação do seu nome é 

falsa, improcede o pedido pleiteado. v.v.: DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. PROVENIÊNCIA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME ANCORADA EM 

CHEQUE. CONTESTAÇÃO E NEGATIVA DA ASSINATURA DA EMISSÃO. 

ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. 1. Quando a 

pessoa jurídica e ré alega que negativou o nome de alguém ancorada em 

emissão de cheques sem provisão de fundos no sacado, e, uma vez 

negada a assinatura pelo respectivo emitente, incumbe o ônus da prova à 

1ª, pois, de modo claro, foi ela quem produziu o documento nos autos, 

tudo na forma do disposto no art. 389, II, do CPC. 2. E, diante da inércia 

dela restam procedentes os pedidos declaratórios de inexistência do 

débito e ressarcimento dos danos morais em decorrência de negativação 

anômala, pelo que provido, parcialmente, o recurso interposto pela autora. 

(Desembargador Francisco Kupidlowski) (TJ-MG: 104980400368870011 

MG 1.0498.04.003688-7/001(1) Publicação 25/02/2006 Julgamento 27 de 

Outubro de 2005 Relator FRANCISCO KUPIDLOWSK)” (grifamos) 

“EMENTA-APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA - FALTA DE PROVAS MÍNIMAS DO DIREITO DA PARTE AUTORA - 

IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR À DEMANDADA PRODUÇÃO DE 

PROVA CONSTITUTIVA NEGATIVA - ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - 

AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR POR OFENSA À MORAL - SENTENÇA 
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MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O CDC permite a inversão do ônus da 

prova que, entretanto, não é automática, sendo que para a sua concessão 

é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam: a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica em relação à 

prova, que não se fizeram presentes no caso versando. Não se pode 

imputar a empresa/demandada a produção de prova constitutiva negativa. 

Inexistindo prova da conduta ilícita da parte requerida, não há de ser 

acolhida a pretensão indenizatória referentes a perdas e danos, assim 

como é devido o pagamento relativo à aquisição de produto. (TJ-MS - APL: 

00715223120108120001 MS 0071522-31.2010.8.12.0001, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 27/05/2014, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2014)” (grifo nosso) “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS E 

MORAIS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - O ÔNUS DA PROVA 

PERTENCE À AUTORA - ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVA DO 

FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA - INEXISTE DEVER DE 

INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJ-MS - 

AC: 11485 MS 2004.011485-0, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data 

de Julgamento: 06/11/2008, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 

21/11/2008)” (destaque nosso) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - PROVA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Se a parte autora não conseguir 

provar que a ré cometeu ato ilícito, mas sim que agiu em exercício regular 

de direito, o pedido inicial deve ser julgado improcedente. A ausência de 

provas capazes de ensejar a condenação em danos morais, bem como a 

fragilidade das alegações da inicial, não podem servir como base para a 

procedência do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10647110054994001 MG , 

Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 10/09/2013, Câmaras 

Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2013)” 

(ressaltamos) “AÇÃO DECLARATÓRIA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR - 

FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO - No processo, cada parte deve 

arcar com o ônus de provar suas alegações, cabendo ao autor o ônus de 

provar o fato constitutivo do direito por ele pleiteado e ao réu a existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não se 

desincumbindo deste ônus, a parte não confere ao juízo os elementos 

suficientes para formar sua convicção. Como o ônus da prova recai sobre 

aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato, deve ser julgado 

improcedente o pedido que não esteja lastreado em conjunto probatório 

satisfatório. Recurso Não Provido. (TJ-MG - AC: 10024102456183001 MG , 

Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 27/06/2013, Câmaras Cíveis / 

12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2013)” (grifamos) Neste 

contexto, não comprovadas as irregularidades na assinatura posta no 

contrato em debate, mister se faz o indeferimento da pretensão autoral. 

Isto posto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, extinguindo assim o feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do CPC, por consequência revogo a liminar 

concedida no alvorecer da demanda. Condeno a parte autora no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, cuja exigibilidade 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da 

AJG (ID 9129933). Preclusas as vias recursais e pagas as custas, 

arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003307-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONIR PEDRO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003307-60.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JONIR PEDRO RIBEIRO 

Vistos etc. BANCO BRADESCO S/A, devidamente qualificado nos autos, 

manejou a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA em face de JONIR 

PEDRO RIBEIRO, também qualificado no feito, alegando que é credor do 

requerido pelo valor atualizado de R$ 45.48,79, referente a limite de 

crédito, concedido em 14/10/2015. Aduz que o requerido deixou de 

adimplir o contrato, e, por isso, pleiteia o recebimento do valor descrito na 

exordial, acrescido de juros e correção monetária, além da condenação 

nas custas processuais e dos honorários advocatícios. Instruiu a exordial 

com documentos. Em decisão interlocutória (ID. 9450265) fora recebida a 

inicial e determinada a citação do requerido para comparecer a audiência 

conciliatória, que restou prejudicada (ID. 12235391). O requerido, todavia, 

deixou escoar o prazo sem contestar a presente (ID. 16385218). Em 

síntese é o relatório. Fundamento e DECIDO. De proêmio, registro que 

entendo não haver necessidade de produção probatória no caso em 

testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos na 

contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, 

desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no 

artigo 355, inciso I, do CPC. Ademais, o julgamento imediato da lide tem 

cabimento e, é oportuno, porque, além de a causa envolver tema 

preponderantemente de direito, reconheço que a prova documental, 

sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração 

satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. I – DA REVELIA 

De início, colaciono o magistério de Humberto Theodoro Júnior[1], a 

respeito da matéria: "Diante da revelia, torna-se desnecessária, portanto, 

a prova dos fatos em que se baseou o pedido de modo a permitir o 

julgamento antecipado da lide, dispensando-se, desde logo, a audiência de 

instrução e julgamento (art. 333, II)." (destacamos) Com efeito, o cotejo 

dos autos revela que o requerido, regularmente citado (ID. 11712376), não 

apresentou defesa[2] (ID 16385218), incorrendo em revelia, de modo a 

ensejar presunção juris tantum de veracidade dos fatos articulados na 

petição inicial, a rigor do art. 344, do CPC. Corroborando tal entendimento 

transcrevo os seguintes arestos: “REVELIA. EFEITOS. A PRESUNÇÃO DE 

VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR EM FACE A 

REVELIA DO REU E RELATIVA, PODENDO CEDER A OUTRAS 

CIRCUNSTANCIAS CONSTANTES DOS AUTOS, DE ACORDO COM O 

PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO ESPECIAL NÃO 

CONHECIDO. (ProcessoREsp 2846 RS 1990/0003653-4. Órgão Julgador T4 

- QUARTA TURMA. Publicação DJ 15.04.1991 p. 4302. RSTJ vol. 20 p. 252. 

Julgamento2 de Outubro de 1990. Relator Ministro BARROS MONTEIRO).” 

(sublinhamos). “A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor 

em face da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outras 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo com o princípio do livre 

convencimento do juiz (STJ-4ªT., RSTJ 100/183).” (negritei). A revelia do 

réu, como se sabe, implica na presunção de veracidade dos fatos 

alegados pelo autor na inicial. Não obstante não ter ela o condão de 

acarretar, necessariamente, a procedência da demanda, pois não afasta 

do Magistrado o poder de conhecer das questões de direito, observo que, 

neste caso específico, as provas contidas nos autos não são capazes de 

derrubar a presunção que favorece o requerente quanto aos fatos[3] por 

ele alegados. Conforme analisado acima, o demandado tornou-se revel. 

Muito embora exista contra ele a presunção de veracidade dos fatos não 

contestados, trata-se, de presunção relativa, que somente poderá ser 

derrubada quando, pelo conjunto probatório, resultar a comprovação de 

prova contrária ao fato narrado, o que, ao meu sentir, não ocorreu no 

presente caso. No caso vertente, os efeitos da revelia, aliados aos 

documentos apresentados na peça de ingresso, fazem presumir como 

verdadeiros os fatos alegados na exordial. A dívida está perfeitamente 

comprovada, com “quantum” delimitado e insuscetível de qualquer objeção, 

até porque o requerido não impugnou o pedido, onde poderia se defender 

e fazer prova com o intuito de desconstituir a pretensão autoral. Nesta 

trilha, a existência e origem do débito estão perfeitamente comprovadas 

(IDs. 7303497 e 7303501), sendo que o requerido não fez objeção quanto 

ao valor da dívida, permanecendo silente. Ademais, o autor comprovou 

documentalmente não apenas a certeza da dívida, no sentido de quem tem 

indubitável origem válida e lícita, mas, também a certeza do “quantum” 

financeiro devido, e, bem assim, com a mesma qualidade jurídica, a 

exigibilidade do crédito, devendo o requerido, portanto, satisfazer o débito 

que não contrapor. Faz-se mister destacar que, processualmente, realizou 

o autor o que lhe competia, ajuizou sua pretensão, instruindo-a e postulou 

a citação da parte demandada. Esta, advertida das consequências da 

ausência de manifestação, assumiu o risco e nada arguiu em seu favor, 

referendando com isso, nos moldes da lei processual[4], a veracidade dos 

fatos contra si articulados, até porque não questionou o débito anunciado 

na inicial. Diante de tais fatos e documentos, a pretensão autoral, portanto, 

está firmemente amparada pelas normas e princípios da legislação civil e 
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comercial de regência da matéria, sendo de rigor a procedência do pedido. 

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

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 45.488,79 corrigida 

monetariamente, com base no INPC, e acrescida de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da atualização do débito encartada nos autos, 

e por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se, mediante as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO [1] Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, Forense, 41ª edição, 

p. 367. [2] Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: I - da audiência de 

conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição;[...] [3] "Os fatos" é que se reputam verdadeiros; a revelia 

tem seus efeitos "restritos à matéria de fato, excluídas as questões de 

direito" (RTFR 159/73). [4] CPC – Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002954-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1002954-20.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS REU: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

MORAIS ajuizada por ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS em face de 

BANCO DO BRASIL S.A., ambos qualificados. Alega a autora, em síntese, 

que, no dia 05/04/2017, permaneceu por quase 3h (três horas) em uma fila 

nas dependências do banco réu, o que lhe causou grande desconforto. 

Diante de tal fato, pugna pela procedência do pedido inicial, com a 

condenação do requerido no pagamento de indenização por danos morais, 

em valor não inferior a R$ 20.000,00. Instruiu a exordial com os 

documentos. Audiência de Conciliação infrutífera (id. 10107885). O 

requerido ofertou contestação (id. 10074016). Instados a se manifestarem 

acerca da produção de provas (id. 13237911), a parte autora demostrou 

desinteresse, bem como pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ids. 

17714673) e a parte ré quedou-se inerte (id. 18692889. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. De proêmio, afasto a preliminar de impugnação a 

assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, ante a ausência de 

demonstração de que a parte beneficiada possui condições de arcar com 

as despesas processuais. Com efeito, é ônus de quem se insurge contra 

a concessão da gratuidade de justiça comprovar que o pretendente ao 

benefício dispõe de recursos financeiros para arcar com as despesas 

processuais, do qual não se desincumbira a parte ré. Ademais, insta 

analisar que, no caso em apreço, há incidência do Código de Defesa do 

Consumidor, mormente por se tratar de prestação de serviço bancário. 

Cabe salientar que a inversão do ônus da prova prevista no CDC (art. 6º, 

VIII) não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de 

prova condizente com o direito vindicado. A parte requerente, a teor do 

disposto no art. 373, do CPC, cabe a prova dos fatos constitutivos do 

direito que alega, ao passo que, ao réu, dos fatos que sejam impeditivos, 

modificativos ou extintivos desses direitos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora, de fato, permaneceu na fila de atendimento 

bancário por tempo superior ao estabelecido na Lei Municipal de n.º 

7.612/2013[1]. Ocorre que tal situação, por si só, desacompanhada de 

quaisquer outros elementos, não se mostra suficiente para ensejar o 

direito à indenização. Apesar do tempo de espera, que, muito embora 

possa ter causado aborrecimento a parte requerente, não se aventa dos 

autos qualquer prova inconcussa de que tal situação teve o condão de 

romper o seu equilíbrio psicológico, a ponto de ensejar efetiva dor, 

vexame, sofrimento ou humilhação, de modo a justificar a reparação por 

danos morais. Não se trata aqui, ressalte-se, de situação de dano in re 

ipsa, presumido, que independe de demonstração de abalo psíquico, mas, 

sim de dano que imprescinde da demonstração da situação fática que o 

gerou, o que não se verificou. O entendimento do E. Tribunal de Justiça 

deste Estado, assim como da Turma Recursal, segue na mesma toada, ou 

seja, a simples espera, desassociada a constrangimentos efetivamente 

demonstrados, não tem o condão de justificar o pleito indenizatório. 

Veja-se: RECURSO INOMINADO - DEMORA EM FILA DE BANCO - 

INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ABORRECIMENTO QUE NÃO ATINGIU 

A ESFERA DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. O tempo de espera 

em fila de banco por tempo acima do limite legalmente previsto, embora 

configure ato irregular, não enseja, por si só, a responsabilização da 

instituição bancária por danos morais. 2. Situação que não se enquadra na 

hipótese de dano moral in re ipsa e, portanto, exige comprovação dos 

danos morais.3.  Recurso conhecido e prov ido.  (N.U 

8010005-47.2014.8.11.0106, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019). (Grifamos). AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA NA FILA DE 

BANCO – TEMPO DE ESPERA SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL 

– ALEGAÇÃO DE OFENSA À DIGNIDADE DO CLIENTE – AUSÊNCIA DE 

PROVA DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA, ABSTRAÇÃO DA DEMORA, 

CAPAZ DE CAUSAR OFENSA À DIGNIDADE DO AUTOR – MERO 

ABORRIMENTO COTIDIANO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E 

FUNDAMENTOS - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Só a espera 

demasiada é impotente para gerar dano moral àquele cliente que 

permanece marchando lento nalguma fila bancária, de modo que, para que 

o pleito indenizatório tenha sustentação jurídica aceitável, é necessário 

que também ocorra lesão à dignidade pessoal pelo efeito de alguma 

circunstância efetivamente lesiva que tivesse se agregado ao fato da 

espera demasiada, ou seja, da extrapolação temporal em si. 2. Se a 

decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, e 

as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve 

ser desprovido. (N.U 1000705-33.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, 

Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019). (Grifamos). 

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- ESPERA EM FILA DE BANCO PARA ATENDIMENTO SUPERIOR AO 

PRAZO DETERMINADO EM LEI MUNICIPAL - MERO DISSABOR - RECURSO 

DESPROVIDO. O fato de o prazo para atendimento nos estabelecimentos 

bancários ter sido superior ao tempo fixado em Lei Municipal, por si só, 

não gera o direito à indenização por dano moral. (N.U 

0036432-24.2014.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 

26/10/2018). (Grifamos). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE 

BANCO – 60 MINUTOS - ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA 

AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE DA 

DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – DANO MORAL - NÃO 

CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO EXPLICITO – 

DESNECESSIDADE - HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. A simples demora no atendimento, por si só, 

não é capaz de ensejar automaticamente indenização por dano moral, 

sendo necessário, portanto, que o consumidor comprove que a situação 

ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, atingindo 

diretamente sua personalidade. É desnecessário o chamado 

prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de 

forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência 

das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão. Em razão 

do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da 

importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes 

do art. 85, §11, do CPC. (N.U 0018110-36.2015.8.11.0003, , CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018). 
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(Grifamos). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – FILA DE BANCO - TEMPO DE ESPERA – MERA 

INVOCAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - 

RECURSO DESPROVIDO. “(...) Conforme entendimento jurisprudencial 

desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é 

capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso 

dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse 

abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou 

humilhação (...)” (AgInt no AREsp 931.538/MS, Rel. Ministro MARCO 

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 

28/09/2017). Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao julgar 

recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o 

trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o 

caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo 

geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, 

ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a 

fase de conhecimento.” (N.U 0004772-41.2016.8.11.0041, NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). (Grifamos). 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LEI DA FILA - 30 (TRINTA) 

MINUTOS DE ESPERA - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO - LESÃO 

CONCRETA - DIREITOS DE PERSONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A 

extrapolação do tempo fixado para atendimento, por si só, é insuficiente 

para gerar o direito à indenização. O dano moral passível de indenização 

somente se configura quando há ofensa a direitos de personalidade. A 

denominada “culpa contra a legalidade”, decorrente de fatos que 

caracterizam violação a direitos do consumidor ou do usuário de serviços, 

pressupõe lesão concreta (TJMT. Apel.Cív. nº 76650/2011, DES. MARCOS 

MACHADO, 1ª Câm.Cív., Julg. 10/01/2012, Publ. 27/01/2012). 

(Destacamos). De outros Tribunais, veja-se os julgados infra: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - ESPERA EM FILA DE BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO 

DE MEIA HORA FIXADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - INSUFICIÊNCIA DA SÓ 

INVOCAÇÃO LEGISLATIVA ALUDIDA - OCORRÊNCIA DE DANO MORAL 

AFASTADO PELA SENTENÇA E PELO COLEGIADO ESTADUAL APÓS 

ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO - 

PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. - A só invocação de 

legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera 

em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois 

dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário. 

(...) (STJ. REsp 1340394/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA 

TURMA, Julg. 07/05/2013, DJe 10/05/2013). (grifo nosso). APELAÇÃO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA EM FILA DE 

BANCO POR TEMPO SUPERIOR AO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. 

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DECORRENTE DA ESPERA. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR. 

Apel.Cív. nº 1125763-1. Rel.: Ângela Khury, 10ª Câm.Cív., Julg. 

13/03/2014). (grifo nosso). INDENIZAÇÃO. Reparação por dano moral. 

Espera em fila do banco por período maior que o permitido por lei. Mero 

dissabor que não gera indenização por danos morais. Ausência de ofensa 

direta à honra do autor. Recurso desprovido (TJSP. Apelação Cível nº 

9001248-96.2011.8.26.0506, Rel.: Teixeira Leite, 4ª Câmara de Direito 

Privado, Julg. 27/03/2014). (destaque nosso). AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM 

FILA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO 

AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. A mera invocação de 

legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de 

banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 

2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no 

atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a 

reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou 

comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor 

ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação. Incidência do 

óbice da súmula 7/STJ no ponto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg 

no AREsp 357.188/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018). (grifamos). Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, 

do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude da 

concessão da gratuidade de justiça (id. 9451494). Preclusas as vias 

recursais, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 1º Ficam as 

agências bancárias, as empresas que operam sob licença da Caixa 

Econômica Federal para realização de apostas e prestação de serviços 

bancários, denominadas de "Casas Lotéricas", as agências da Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos - CORREIOS, bem como as empresas 

que tenham por atividade principal o recebimento, em regime de 

terceirização, das contas de consumo de energia elétrica, água e esgoto, 

TV por assinatura, telefone e demais boletos em regime de compensação 

bancária, instaladas neste Município, obrigadas a prestar atendimento ao 

usuário em tempo razoável. (Redação dada pela Lei nº 8841/2016). 

Parágrafo único. As agências bancárias ficam inclusive, obrigadas a 

observar as exigências desta Lei quanto aos usuários do serviço de 

autoatendimento, quando utilizado durante o expediente. Art. 2º Para 

efeitos desta Lei, entende-se como tempo razoável de atendimento: I - até 

25 (vinte e cinco) minutos de espera em dias normais; II - até 40 (quarenta) 

minutos de espera em véspera ou após feriados prolongados.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000756-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROO ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0015562A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

 

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 . 

1000756-10.2016.8.11.0003 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 
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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, 09 de agosto de 2017. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000952-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIS ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE LENIR FERREIRA OAB - RS0058332A (ADVOGADO(A))

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS, ID. 30681584, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002793-44.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO TERRENGUI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (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))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS, ID. 30684805, NO PRAZO LEGAL.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001798-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANOELE LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO XAVIER DE PAULA OAB - MT0015473A (ADVOGADO(A))

GERSON CAMILO DE PAULA OAB - MT0005179S (ADVOGADO(A))

RAFAEL XAVIER DE PAULA OAB - MT13969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D D DENARDIN - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT7103-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que deixei de expedir citação para a litisdenunciada Sompo 

Seguros S/A, pois, ao tentar incluí-la no Sistema PJE, o CNPJ n.º 

61.383.493/0001-80, informado na petição id. 21320483, está cadastrado 

como sendo de YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A.. Nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da 

parte autora para manifestar-se, no prazo legal.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002454-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA RODRIGUES AZEVEDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ROSA DE OLIVEIRA (REU)

Outros Interessados:

MARIA LUCIA RODRIGUES AZEVEDO (CONFINANTES)

PONTILIA FERREIRA DA SILVA (CONFINANTES)

CAMILA BARRAGAN VERNIANO (CONFINANTES)

ALDAMICE LOPES DA SILVA (CONFINANTES)

ALESSANDRO LOPES DA SILVA (CONFINANTES)

J. B. V. (CONFINANTES)

SILVERIA MARIA DE SOUZA SADDI (CONFINANTES)

FELIX JOSE RESENDE SADDI (CONFINANTES)

MARILDA REZENDE SANTOS LOPES (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 3ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

PROCESSO n. 1002454-80.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 60.000,00 

ESPÉCIE: [Usucapião Especial (Constitucional)]->USUCAPIÃO (49) POLO 

ATIVO: Nome: MARINA RODRIGUES AZEVEDO DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA ROSA DE OLIVEIRA FINALIDADE: CITAÇÃO dos 

réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, na 

forma do art. 259, I e §4º do art. 1.071, ambos do NCPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, 

querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte autora na peça vestibular. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 

USUCAPIENDO: imóvel sito na Rua Durval C. Itacaramby, Bloco 4A, 

apartamento 404, quadra 65, Residencial Mariela, Parque Sagrada Família, 

Rondonópolis/MT, CEP 78735-262 DESPACHO: ID Nº. 24750574 Eu, 

THAYSA MONTEIRO DAMASCENO, digitei. RONDONÓPOLIS, 27 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: 1005401-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NOGUEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005401-73.2020.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pretende obter a tutela provisória de urgência para que a requerida se 

abstenha de efetuar o corte do fornecimento de energia elétrica de sua 

unidade consumidora, vez que as faturas com vencimento em 30.03.2020 

foram emitidas unilateralmente na forma de parcelamento, para cobrança 

de "recuperação de consumo" no importe de R$ 638,10 (seiscentos e 

trinta e oito reais e dez centavos) e R$ 2.801,72 (dois mil oitocentos e um 

reais e setenta e dois centavos). Requer ainda, que a requerida se 

abstenha de inserir seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 

Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O artigo 300 do CPC, prevê a 
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possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Exsurge do documento emitido 

pela ré que a emissão da fatura, naquele montante, deu-se de forma 

unilateral, restando identificada como cobrança de “recuperação de 

consumo” conforme se vê nas faturas constantes no Id. 30745757 sendo, 

portanto, discutível o valor do parcelamento nas faturas de energia objeto 

da lide. O usuário dos serviços não pode ser compelido a pagar o débito 

apontado pela fornecedora de energia apenas porque foi emitido fatura de 

forma aleatória e unilateral, obrigando a sua quitação mediante corte no 

fornecimento de energia elétrica e eventual negativação nos serviços de 

proteção ao crédito. Tal conduta extrapola os limites da legalidade e 

afronta a cláusula pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o 

cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida. 

Esse é o entendimento deste e. TJMT. “APELAÇÃO CÍVEL – (...) – 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DE 

DÉBITO PRETÉRITO – COBRANÇA DE VALORES APÓS REALIZAÇÃO DE 

VISTORIA UNILATERAL NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – 

ILEGALIDADE – (...). 1. “A interrupção do fornecimento de energia elétrica 

se mostra possível apenas na hipótese do débito cobrado se referir ao 

consumo atual, estampado nas contas emitidas mensalmente e não no 

caso de débito pretérito, representado por fatura eventual, por meio de 

perícia realizada unilateralmente” (TJMT – 1ª Câm. Cível - RAC 20061/2014 

– Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS – j. 26/08/2014, Publicado no 

DJE 29/08/2014). 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia 

elétrica gera dano moral “in re ipsa”. 3. (...). (Ap 73356/2016, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, 

Publicado no DJE 17/03/2017)” “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — 

CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE 

REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO 

PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO 

POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO 

NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016). Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte. (Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, 

Publicado no DJE 06/03/2017)” Em razão disto, resta evidente a presença 

dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, na forma pleiteada pelo 

requerente. Ex positis, concedo parcialmente a tutela provisória de 

urgência, para determinar que a ré se abstenha de efetuar a suspensão 

do fornecimento de energia elétrica na UC nº. 6/1518568-9, sobre as 

faturas acima mencionadas, bem como se abstenha de inserir o nome da 

requerente dos órgãos de proteção ao crédito, até o trânsito em julgado da 

apreciação de mérito da presente demanda. Para o caso de 

descumprimento, fixo multa por hora, no montante equivalente a R$ 500,00 

(quinhentos reais), limitando-se ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). 

O mandado deverá ser cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista. No que 

tange à audiência de conciliação, têm-se que o magistrado detém o 

Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de 

promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os 

atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 27 de março de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007516-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DA SILVA - ME (EXECUTADO)

LUIS ANTONIO DA COSTA (EXECUTADO)

 

Intimação do patrono do autor para, que, no prazo legal se manifeste 

sobre a certidão negativa ID.22672246.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009783-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da exequente para no prazo de 05 dias, se 

manifestar sobre o decurso do prazo da intimação, sem comprovação nos 

autos do cumprimento da obrigação, pelo executado.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006493-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DA SILVA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1005147-42.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SOUZA DAS NEVES (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000175-29.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CRISTINA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DORGIVAL DE FARIAS SOUTO (REU)

LUCAS MARTINS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004139-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01(um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1ª do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004690-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELCINO PEREIRA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004690-68.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: FIDELCINO PEREIRA NETO Vistos e 

examinados. A notificação extrajudicial para constituição em mora do 

devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão, sob pena de indeferimento da inicial. No caso, verifica-se que 

a parte autora não comprovou a mora do devedor, tendo em vista que a 

correspondência enviada ao endereço da parte requerida foi devolvida 

pelos correios pelo motivo “mudou-se”. É certo que a constituição em mora 

do devedor é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação busca e 

apreensão, bem como o edital de protesto somente pode ser reputado 

válido após o esgotamento de meios para localização do devedor. Neste 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO 

“MUDOU-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 

Inteligência da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 

1001565-37.2016, DESA, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018) Dessa forma, intime-se a parte autora para 

que junte comprovante de constituição em mora do devedor, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003812-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. &. M. T. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003812-46.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

REQUERIDO: MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME Vistos e examinados. A 

notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor é requisito 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob 

pena de indeferimento da inicial. No caso, verifica-se que a parte autora 

não comprovou a mora do devedor, tendo em vista que a correspondência 

enviada ao endereço da parte requerida foi devolvida pelos correios pelo 

motivo “outros”. É certo que a constituição em mora do devedor é requisito 

imprescindível para o ajuizamento da ação busca e apreensão, bem como 

o edital de protesto somente pode ser reputado válido após o esgotamento 

de meios para localização do devedor. Neste sentido: APELAÇÃO - AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO 

ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO MAS DEVOLVIDO PELO MOTIVO 

"AUSENTE" - NÃO PROVIDENCIADA NOTIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO 

PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço 

constante no contrato mas devolvida pelo motivo "ausente" não é 

suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros 

meios. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (Ap 45724/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017) AÇÃO 

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA 

FRUSTRADA – MOTIVO: NÃO PROCURADO – MORA NÃO CONFIGURADA 

– INICIAL INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora 

é condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo 

imprescindível para o ajuizamento, sua ausência implica no indeferimento 

da petição inicial, notadamente quando oportunizada a emenda. (Ap 

150931/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 

22/03/2018) APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - 

CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para 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, uma vez que 

o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a 

mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). A prova da entrega da carta 

registrada (expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos) 

no domicílio do devedor do contrato de alienação fiduciária é suficiente 

para sua constituição formal em mora (pressuposto processual da ação 

de busca e apreensão à luz do Decreto-Lei 911/69), sendo dispensada 

sua notificação pessoal (STJ AREsp 772079/MS). (Ap 2916/2018, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018) Dessa 
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forma, intime-se a parte autora para que junte comprovante de 

constituição em mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004503-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINA APARECIDA RODRIGUES MAIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004503-60.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

REGINA APARECIDA RODRIGUES MAIA Vistos e examinados. A 

notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor é requisito 

imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob 

pena de indeferimento da inicial. No caso, verifica-se que a parte autora 

não comprovou a mora do devedor, tendo em vista que a correspondência 

enviada ao endereço da parte requerida foi devolvida pelos correios pelo 

motivo “mudou-se”. É certo que a constituição em mora do devedor é 

requisito imprescindível para o ajuizamento da ação busca e apreensão, 

bem como o edital de protesto somente pode ser reputado válido após o 

esgotamento de meios para localização do devedor. Neste sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR 

MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – 

MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL INDEFERIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Inteligência da Súmula 72 do 

Superior Tribunal de Justiça. Sendo imprescindível para o ajuizamento, sua 

ausência implica no indeferimento da petição inicial, notadamente quando 

oportunizada a emenda. (Ap 1001565-37.2016, DESA, CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) Dessa forma, 

intime-se a parte autora para que junte comprovante de constituição em 

mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000568-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMIX CONCRETO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000568-51.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: SUPERMIX CONCRETO S/A EXECUTADO: PROJETTA 

INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP Vistos e 

examinados. INDEFIRO o pedido retro formulado, uma vez que fornecer o 

endereço para a citação é diligência que incumbe à parte autora; e o Juízo 

já cooperou com a mesma, efetuando as buscas no sistema que lhe é 

disponível. Sobre o prosseguimento do feito, diga a parte autora, no prazo 

legal, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004514-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-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: 1006180-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE LIMA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006464-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SAMPAIO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT2054-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE VANESSA SOUSA SILVA (REQUERIDO)

RODOLEMOS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002752-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR RHANDALL DOS SANTOS ALVES (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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 
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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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002902-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ASSUNCAO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006809-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROGERIO DE ALMEIDA (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:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000026-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE ALMEIDA COSTA FREITAS (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))

 

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: 1007156-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA DA SILVA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-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))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013198-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA 38624435668 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO OAB - MT24935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LENICE VIANA PEREIRA DE CASTRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1013198-37.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: THEREZA CHRISTINA FERREIRA PIRES TERRA 38624435668 

EXECUTADO: LENICE VIANA PEREIRA DE CASTRO Vistos e examinados. 

Determino que a serventia proceda com a exclusão dos EMBARGOS A 

EXECUÇÃO apresentados em desconformidade com o previsto no §1º do 

artigo 914 do CPC. Intime-se a executada desta decisão. Cumpra-se. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004599-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NEWTON RIBEIRO BARROS NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004599-17.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: NEWTON RIBEIRO 

BARROS NETO Vistos e examinados. INDEFIRO o pedido retro formulado, 

uma vez que fornecer o endereço para a citação é diligência que incumbe 

à parte autora; e o Juízo já cooperou com a mesma, efetuando as buscas 
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no sistema que lhe é disponível. Sobre o prosseguimento do feito, diga a 

parte autora, no prazo legal, sob pena de extinção e arquivamento. 

Cumpra-se Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002414-98.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEIDE TEODORO (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))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002865-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINA TRINDADE ALCANTARA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002865-94.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA EXECUTADO: VIVIANE 

CRISTINA TRINDADE ALCANTARA Vistos e examinados. Intime-se a parte 

autora para que proceda a juntada de cópia do acordo para homologação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005371-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUCIRAN DE SOUSA SANTOS (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:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002432-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006528-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006555-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIANA ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE MAXIVIDA (REQUERIDO)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA QUE NO PRAZO LEGAL DAR 

ANDAMENTO AO FEITO REQUERENDO O QUE DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005549-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENI PIRES DE CARVALHO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MASSUIA - ME (REU)

CARLOS EDUARDO MASSUIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005242-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO GARCIA BOTELHO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

A Z S ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

JANIELE PEREIRA ALBANEZ OAB - SP354859 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AYMORE (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

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: 1005093-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CURTEZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005213-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006101-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAIO SANTANA TRINDADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007193-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO 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: 1003581-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIELLE LARISSA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT23385/O 
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(ADVOGADO(A))

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - 029.970.401-75 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DAS PARTES para, no prazo comum de 05 (cinco) dias 

apontar, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de 

direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às 

questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversas, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação. Com relação ao restante, remanescendo controvertida, 

deverão especificar as provas que pretendem produzir, justificando, 

objetiva e fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que 

o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando na 

preclusão do direito probatório.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008875-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODINARTE ALVES MOREIRA (EXECUTADO)

STS INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MAICON DOUGLAS OLIVEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERICO SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS VARGAS LEITE OAB - MT11213-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000788-49.2016.8.11.0003 AUTOR: ALBERICO 

SOARES PEREIRA Advogados do(a) AUTOR: PIETRA PY ALBERS - 

MT14294/O, VINICIUS VARGAS LEITE - MT0011213S-A RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Advogado do(a) RÉU: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT0020191S DECISÃO Vistos em Correição 

Ordinária Anual, instalada pela Portaria 01/2017 - GAB, Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide. Quanto às questões de fato, 

deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem como 

aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos 

autos os documentos que servem de suporte a cada alegação. Com 

relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as 

provas que pretendem produzir, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. RENAN CARLOS LEÃO PEREIRA DO NASCIMENTO Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003810-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDINO OSCAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSEL AIR INTERNATIONAL B.V. (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003810-81.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): SANDINO OSCAR REU: INSEL AIR INTERNATIONAL B.V. 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação de indenização por danos morais 

e materiais ajuizada por SANDINO OSCAR em face de INSEL AIRLINES 

B.V., por meio da qual sustenta que no dia 16/12/2016 comprou uma 

passagem no valor de R$ 2.996,89 (dois mil novecentos e noventa e seis 

reais e oitenta e nove centavos), Ticket de nº 9582172082589, com 

destino ao Haiti, tendo como data de partida 16/01/2017 e retorno em 

15/02/2017. Relata que, sem qualquer aviso prévio, foi surpreendido com o 

cancelamento do voo de retorno, tendo sido necessária a remarcação, 

que, por sua vez, ficou estipulada para 24/02/2017. Inconformado, 

discorre que no referido dia foi novamente surpreendido com o 

cancelamento do voo, tendo a ré se recusado a fornecer passagem com 

outra empresa, propondo apenas nova remarcação. Afirma que, 

preocupado com a sua condição, já que ausente do trabalho, se viu 

obrigado a comprar passagem com empresa diversa, no valor de R$ 

5.424,96, bem como a suportar os gastos com a aquisição de outra 
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passagem, eis que o trecho final até Cuiabá havia sido comprado 

separadamente. Discorre sobre os prejuízos financeiros suportados, 

como o desconto dos dias referentes à ausência no trabalho, bem assim 

das passagens, pugnando, portanto, pela condenação da parte ré no 

reembolso das despesas e do dano moral vivenciado. Com a inicial foram 

apresentados documentos. Citada, a parte ré deixou de apresentar 

contestação (id 14764903). Intimada, a parte autora pleiteou pelo 

julgamento antecipado. Após, vieram os autos conclusos para sentença. É 

O RELATÓRIO. DECIDO. DA REVELIA Tendo em vista que a parte 

requerida foi citada e não apresentou contestação, DECRETO a sua 

revelia, a teor do que dispõe o art. 344, CPC/2015. DO MÉRITO Verifica-se 

dos autos que o autor comprovou o fato constitutivo do seu direito, haja 

vista a existência de contrato de transporte aéreo e o seu posterior 

cancelamento de forma parcial e injustificada pela empresa (passagem de 

volta). Outrossim, em decorrência da revelia da parte contrária, cujo efeito 

material é a presunção de veracidade das alegações, aliada a todas as 

provas documentais apresentadas, revela-se a presunção de culpa da 

companhia aérea, embora sequer isso seja necessário, uma vez tratar-se 

de relação de consumo, disciplinada pelo CDC, que, por sua vez, adota a 

responsabilidade objetiva. DOS DANOS MATERIAIS Com efeito, à luz das 

considerações supracitadas, indiscutível se faz o dever da empresa ré de 

indenizar o requerente pelos danos materiais suportados. Os documentos 

que instruem o feito comprovam as despesas suportadas, as quais, 

frise-se, não foram objeto de impugnação, porquanto a demandada sequer 

contestou a pretensão inicial – id 8169568, 8169580, 8169588, 8169593, 

8169594. E com base nesses documentos, observa-se que cabe à 

requerida o pagamento do valor de R$ 5.424,96, relativo à aquisição de 

nova passagem de retorno ao Brasil. Indevido, entretanto, o reembolso da 

metade do valor pago inicialmente para as passagens de ida e volta (R$ 

2.996,89), já que, de toda forma, o autor teria que custear o seu retorno 

ao Brasil. No que concerne à passagem para Cuiabá, deve-se considerar 

o montante correspondente à diferença entre o quantum pago pela 

primeira passagem, no valor de R$ 279,58, e o quantum despendido em 

razão do cancelamento do voo de retorno ao Brasil, no valor de R$ 

633,90, quando se fez necessária a aquisição de nova passagem, 

perfazendo, destarte, o montante de R$ 354,32. Cabível, também, a 

restituição da quantia atinente ao desconto no salário do requerente, em 

decorrência das faltas no trabalho, o qual se fez devidamente 

demonstrado, totalizando R$ 465,17. Logo, devida a indenização por 

danos materiais no valor de R$ 6.244,45, que deverá ser corrigido 

monetariamente pelo IPCA desde a data do prejuízo (desembolso), 

conforme súmula 43 do STJ, com incidência de juros de mora de 1% ao 

mês a partir citação (art. 405 do Código Civil). DO DANO MORAL A 

responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela1”. Na situação 

em análise, imputa-se à ré a responsabilização pela falha na prestação do 

serviço e, por conseguinte, pelos danos causados, os quais em muito 

ultrapassam o mero dissabor, na medida em que cancelados dois voos 

imotivadamente, sem prévio aviso, ensejando, para o consumidor, a 

necessidade de readequação do seu planejamento, além de perdas 

financeiras e faltas no trabalho. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO DE 

VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. 1. Hipótese em que restou 

incontroversa a falha no serviço prestado pela companhia aérea, 

consistente no cancelamento de voo, por necessidade de manutenção da 

aeronave, que causou o atraso de mais 5 (cinco) horas na chegada do 

consumidor ao seu destino, além de ter havido perda de compromisso de 

viagem. 2. O fato narrado ultrapassou o mero aborrecimento do cotidiano e 

o limite de tolerância que se exige das partes nas relações contratuais que 

estabelecem entre si. Considerando os parâmetros deste Colegiado e a 

circunstância de o atraso ter sido de aproximadamente cinco horas e com 

perda de compromisso, o valor da indenização deve ser majorado para R$ 

8.000,00. 3. O arbitramento deve abranger a reparação o mais amplamente 

possível, bem como servir como meio de impedir a reiteração do ato lesivo, 

porém, não deve constituir em causa de enriquecimento injustificado da 

parte. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70082787474, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria 

Hardt, Julgado em: 21-11-2019) APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. 

TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. Julgamento que se 

limita ao “quantum” devido a título de indenização por danos morais, 

porque ausente recurso de apelação da ré quanto ao capítulo sentencial 

em que reconhecida a configuração de abalo extrapatrimonial, em prejuízo 

do autor, em virtude do cancelamento injustificado do voo. Montante 

indenizatório majorado para R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais), com 

acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 240, 

“caput”, NCPC), e correção monetária, pelo IGP-M, desde a presente 

sessão de julgamento, conforme a Súmula n.º 362 do Superior Tribunal de 

Justiça. Apelo provido.(Apelação Cível, Nº 70080360753, Décima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Julgado em: 14-03-2019) Registre-se que inexistem elementos 

aptos a infirmar as alegações da parte autora, mormente por ser a ré 

revel, não havendo subsídios mínimos que permitam concluir a ocorrência 

de qualquer excludente de ilicitude, sendo escorreita a condenação da 

empresa pela falha na prestação dos seus serviços. Se de um lado o 

Código Civil impõe a obrigação de reparar àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, deve-se considerar a intensidade do dano 

sofrido pela vítima, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos autorizam fixar a indenização dos 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem 

caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre 

o valor da indenização deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, entendido como a data do cancelamento do voo, 

e correção monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos 

termos do art. 398 do Código Civil e das súmulas nº 54 e 362, STJ. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, 

do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para 

condenar a parte ré no pagamento de: i) R$ 6.244,45 (seis mil duzentos e 

quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos 

materiais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do 

prejuízo (desembolso), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a 

partir citação (art. 405 do Código Civil); e ii) indenização por danos morais 

no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir do evento danoso (data da negativação), e correção 

monetária desde o arbitramento (data da sentença), nos termos do art. 

398 do Código Civil e das súmulas nº 54 e 362, STJ. Condeno a parte 

requerida no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com 

fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Após, o trânsito em julgado, 

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005368-25.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON GONSALVES ARAUJO OAB - PR35008 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AXA SEGUROS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005368-25.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA REU: AXA 

SEGUROS S.A. Vistos e examinados. BOM JESUS TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA (em recuperação judicial), ingressou com a presente 
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AÇÃO DE COBRANÇA DE GARANTIA SECURITÁRIA c/c PEDIDO 

SUBSIDIARIO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO em face de AXA SEGUROS 

BRASIL S/A. Na petição inicial a autora fez o seguinte relato: “A 

Requerente se trata de uma Transportadora, portanto, empresa que tem 

como objeto social a prestação de serviços de transportes de cargas, 

através de frota própria ou de terceiros subcontratados. Desse modo, 

tendo em vista a responsabilidade civil que lhe é inerente junto a seus 

clientes, e em face da obrigatoriedade da contratação de seguros para 

garantia do perdimento e ou destruição das cargas transportadas, a 

Requerente celebrou com a Requerida, contratos de seguro denominados: 

1. CTR-C – Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário de Cargas, 

apólice 03.001.054.000002.000000, e 2. RCF-DC – Responsabilidade Civil 

do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga, ambos com 

vigência compreendida para o período entre 24:00 horas do dia 

18/03/2015 até 24:00 horas do dia 18/03/2016, que posteriormente, 

conforme comprova cópia de mensagem eletrônica (e-mail) ora juntada, de 

comum acordo entre as partes, foi prorrogada para até 24:00 horas do dia 

18/04/2016. (...) Nesse passo, vale salientar ainda que os contratos em 

questão, em razão do volume e quantidade de produtos transportados, 

são estipulados através das denominadas apólices abertas, em que são 

realizadas as averbações de todos os embarques (cargas) realizados e 

ao final de determinado período definido (no caso mensal), será emitida a 

respectiva fatura de cobrança do prêmio, para o qual, se obriga o 

segurado em honrar com esta contraprestação. (...) No presente caso, em 

que pese a regra geral constante da apólice, acerca da Comunicação dos 

Embarques (vide documento ora juntado), conhecedoras do volume de 

cargas transportadas, que necessitavam de averbação, as partes 

pactuaram uma flexibilização para a realização das averbações, de modo 

que a seguradora Requerida autorizou a Requerente, a proceder de forma 

diversa ao expresso na apólice e nas Condições Gerais. Referida 

autorização está contida e formalizada em ata de reunião realizada entre 

os diretores das empresas constante de e-mail datado de 10/03/2015 

(documento ora juntado), onde dentre diversos itens, contempla que: “... 

Averbação – até o último horário do dia e depois no primeiro horários...”. 

Diante de tal autorização da seguradora Requerida, estipulou-se que as 

averbações, não precisariam necessariamente ser efetivadas e ou 

realizadas incontinenti ao ato da emissão dos CT-e ou Nota Fiscal (inicio 

das viagens). Portanto, muito embora não esteja definido na autorização 

da seguradora qual seria a primeira hora do dia seguinte, foi avençado 

que mesmo após o inicio da viagem, poderiam ser realizadas as 

averbações. E foi isso que ocorreu em praticamente 99% (noventa e nove 

por cento) das averbações. (...) No entanto, para surpresa da 

Requerente, em dado momento, a Requerida demonstrou ressalva quanto 

aos pagamentos de sinistros cujas averbações não haviam sido 

realizadas anteriormente ao inicio das viagens e por fim, conforme 

documento ora juntado (e-mail da seguradora) recusou-se a efetuar o 

pagamento de garantia securitária para todos os sinistros ocorridos, sob o 

seguinte argumento: (...) É preciso destacar que a Requerente, pagou 

corretamente o valor dos prêmios relativos a todos os embarques e 

viagens, de todos os sinistros negados ou não pela Requerida, e esta por 

sua vez, os recebeu sem qualquer ressalva ou insurgência, sendo certo 

afirmar que se esta considerasse que de fato não poderia dar cobertura 

para sinistros em razão de averbações realizadas tardiamente, não 

poderia também receber o valor dos prêmios, posto que existe regra legal 

de proibição de contratação de riscos inexistentes e ou sem garantia 

securitária. Ou seja, a seguradora não poderia contratar e muito menos 

receber prêmio para tais riscos. A Requerente, repita-se, sempre honrou 

com o pagamento das faturas de prêmio nas datas convencionadas na 

apólice, mas, diante da negativa inesperada da seguradora quanto ao 

pagamento dos sinistros ora discutidos, deixou de pagar o valor de R$ 

854.020,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil e vinte reais) – 

considerando-se IOF -, relativos as faturas dos meses de novembro de 

2015 até abril de 2016, pois praticamente todos os prêmios, segundo será 

comprovado, seriam decorrentes de averbações tardias, e porque a 

seguradora deixou de lhe pagar o valor de R$ 1.755.491,35 (um milhão e 

setecentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos e noventa e um reais e 

trinta e cinco centavos), referente a 37 (trinta e sete) sinistros negados 

indevidamente, conforme retratado e comprovados por planilha ora 

juntada.” Requereu a condenação da requerida ao pagamento do valor de 

R$ 901.471.35, referentes aos sinistros não indenizados, acrescidos de 

juros de mora desde a data da negativa de pagamento; ou a condenação 

da requerida na devolução de todo o valor de prêmio cobrado 

indevidamente da requerente, em dobro, totalizando R$ 3.467.630,84 a ser 

acrescidos de juros de mora desde a data dos respectivos pagamentos; 

ou a condenação da requerida à devolução de todo o valor de prêmio 

cobrado indevidamente da Requerente, na forma simples, atingindo a soma 

de R$ 1.733.815,42, acrescidos de juros de mora desde a data dos 

respectivos pagamentos. Com a inicial vieram documentos. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação, pugnando pela improcedência 

da ação. Defendeu, em breve resumo, que a negativa dos pagamentos é 

devida, dada a inexistência do dever de indenizar, em razão das 

averbações terem sido realizadas de forma irregular; que o CDC não se 

aplica à hipótese; e que não há o que se falar em qualquer tipo de 

restituição, nem simples e nem em dobro, uma vez que a autora não 

comprovou que tenha realizado qualquer pagamento no período 

mencionado. A autora impugnou a contestação. As partes foram intimadas 

para especificar as provas que ainda pretendiam produzir. A requerida 

manifestou-se pelo julgamento antecipado. A autora requereu a tomada do 

depoimento pessoal da requerida e oitiva de testemunhas. O feito foi 

saneado, com o deferimento da produção de prova oral. Realizada 

audiência de instrução e julgamento foram inquiridos JACKSON FROGUEL, 

JAMIL REFATTI e LUCIANA MOESCH. Encerrada a instrução processual, 

as partes apresentaram alegações finais. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Encerrada a instrução 

processual, passo ao imediato julgamento do mérito da demanda. 

Adiante-se que o caso concreto não se submete aos parâmetros do 

Código de Defesa do Consumidor, pois não há evidências de que no 

relacionamento jurídico entre as duas pessoas jurídicas, seguradora e 

segurada, exista hipossuficiência de uma delas, no caso, a autora. Mais 

do que isso, para os efeitos do Código de Defesa do Consumidor, nos 

termos do artigo 2º, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Frise-se: os 

beneficiários do estatuto do hipossuficiente são os destinatários finais de 

bens e serviços, excluídos todos aqueles que consomem bens ou se 

utilizam de serviços no exercício de uma atividade empresarial voltada ao 

lucro. A transportadora de cargas que contrata seguro para a cobertura 

de perdas e danos de bens pertencentes a terceiros não é destinatária 

final. O seguro visa valorizar o transporte sob a perspectiva de quem o 

contrata, procurando cercar-se de maior segurança. O seguro é meio, não 

é fim. Deste modo, inaplicável o CDC ao caso concreto. No mais, tem-se 

que, como já relatado, a autora teria contratado seguros da requerida, 

destinados à proteção de transporte de cargas, nas modalidades 

conhecidas por RCTR-C e RCF-DF e, segundo alega, as partes 

convencionaram a possibilidade das averbações serem realizadas em 

momentos posteriores ao início de cada transporte; todavia, 

posteriormente, a ré negou o pagamento de vários seguros relativos a 

sinistros em que as averbações foram realizadas de modo tardio, 

justificando a negativa em tal fato e, ainda, na alega ausência de 

pagamento do pagamento dos prêmios devidos. A celebração dos 

contratos de seguro, bem como o período de vigência dos mesmos são 

fatos incontroversos entre as partes; de igual modo, não são 

controvertidas as existências dos sinistros e a realização de averbações 

tardias. A questão envolta na lide cinge-se, deste modo, em aferir-se se a 

requerida de fato flexibilizou o contrato firmado, permitindo que a autora 

realizasse as averbações de modo tardio; e se, nas vezes em que 

configurada tal hipótese, a requerida as aceitou, recebendo o pagamento 

do prêmio. Como se sabe, o tipo contrato de seguros em questão cobre 

riscos futuros e incertos, de desaparecimento de carga e, como o valor do 

prêmio é calculado em função da carga segurada, para possibilitar 

flutuações na demanda, o segurado obriga-se a comunicar à seguradora 

cada embarque, a partir da qual a seguradora calculará o valor do prêmio 

devido. Os contratos celebrados entre as partes são claros ao dispor a 

necessidade de averbação prévia do embarque, através do qual a autora 

devia informar qual mercadoria seria transportada e o respectivo valor, 

para que a seguradora tivesse conhecimento, antes do sinistro, do risco 

ao qual se obrigava. A exigência da averbação prévia, na modalidade dos 

contratos securitários objeto da lide, é fato indiscutível na jurisprudência 

do STJ Veja-se: “SEGURO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. 

AVERBAÇÃO DO RISCO. O risco deve ser conhecido pela seguradora 

antes do sinistro, sob pena de completa irracionalidade jurídica e 

econômica. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no Ag 

134.677/DF, rel. Min. Ari Pargendler, 3ª T., j. 21.2.2000, DJ 3.4.2000, p. 

145. “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE 
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CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS. APÓLICE EM 

ABERTO. DEFICIÊNCIA DE AVERBAÇÕES DE MERCADORIAS. PRÁTICA 

REITERADA. PRINCÍPIO DA GLOBALIDADE. INOBSERVÂNCIA. 

DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO 

CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PERDA DA GARANTIA 

SECURITÁRIA. 1. Ação de cobrança fundada em Seguro de 

Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas (RCTR-C), 

de apólice aberta, visando o recebimento de indenização securitária 

decorrente de sinistro: o veículo transportador sofreu incêndio de causa 

ignorada, ocasionando avarias à mercadoria transportada. 2. No seguro 

de apólice aberta, em que há cláusula de averbação, como todos os 

embarques futuros já estão, desde logo, protegidos pelas condições 

contratuais durante certo período de tempo, a totalidade dos transportes e 

dos bens e mercadorias que o transportador receber deverá, 

necessariamente, ser averbada, sem exceção (princípio da globalidade). 

3. Para o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de 

carga, em virtude de os transportadores terrestres não saberem quando 

serão chamados a recolher as mercadorias, tampouco o valor e o local de 

destino, a entrega da averbação com os detalhes necessários à 

caracterização do risco é feita no dia seguinte à emissão dos 

conhecimentos ou manifestos de carga. Com base nos pedidos de 

averbação recebidos, geralmente em cada mês de vigência do seguro, a 

seguradora extrai a conta mensal de prêmio, encaminhando-a ao 

segurado para o respectivo pagamento. 4. É válida a cláusula permitindo a 

entrega de averbações após o início dos riscos, no caso de seguro de 

responsabilidade civil do transportador, desde que averbados todos os 

embarques; a não averbação de todos os embarques isenta de 

responsabilidade a seguradora, dada a não observância do princípio da 

globalidade, essencial para manter hígida a equação matemática que dá 

suporte ao negócio jurídico entabulado. Exceção deve ser feita se, 

comprovadamente, a omissão do transportador se der por mero lapso, a 

evidenciar a boa-fé. 5. O dever de comunicar todos os embarques tem a 

finalidade de evitar que o segurado averbe apenas aqueles que lhe 

interessem (notadamente eventos em que ocorreram prejuízos), porquanto 

a livre seleção dos riscos a critério do transportador, com exclusão das 

averbações dos embarques de pequeno risco, tornaria insuficiente ou 

deficitário o fundo mútuo constituído pelos prêmios pagos por todo o grupo 

segurado. Seriam averbações de sinistros ao invés de averbações de 

embarques. 6. A empresa transportadora que reiteradamente não faz 

averbações integrais dos embarques realizados, não cumprindo o 

princípio da globalidade ou a obrigação contratual, perde o direito à 

garantia securitária, sobretudo se não forem meros lapsos, a configurar 

boa-fé, mas sonegações capazes de interferir no equilíbrio do contrato e 

no cálculo dos prêmios. 7. Recurso especial não provido.” (REsp 

1.318.021/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 3.2.2015, DJe 

12.2.2015). Assim, a autora, desde a celebração do contrato, tinha plena 

ciência de que deveria realizar as averbações antes do início do 

transporte; e, ao livremente adotar a prática de realizar as averbações de 

modo tardio, assumiu o risco de não ter a cobertura do sinistro ao 

comunicar o embarque a destempo. É que, ao não cumprir todas as 

obrigações contratuais que lhe foram impostas, a autora incorreu na perda 

de direitos prevista na apólice, isentando a seguradora de qualquer 

contraprestação. Contudo, fato relevante a ser observado no caso 

concreto, é a existência do e-mail juntado em Id. 4360908, que fornece 

indícios de que, de fato, como alega a autora, a seguradora teria 

autorizado que as averbações fossem realizadas de modo tardio. 

Atente-se: “De: Felipe Ruffolo Enviado em: terça-feira, 10 de março de 

2015 15:30 Para: Marcelo Anacleto Cc: jackson@praticaseguros.com.br; 

Luiz Fernando Assunto: Ata - Bom Jesus Srs. boa tarde! Ata de Reunião 

com Bom Jesus - Jamir/Luciana - 10-03-2015 Vigência 18-03-15 Cadastro 

e consulta Pamcary - Sairá ou não? GR Rondon - Monitoramento - ligar 

Reunião Mensal Uper - GR para Algodão Passar o numero do 0800 da 

Serra - Fazer Uma reunião com a Serra para falar deste cliente Valor nota 

fiscal - impostos suspensos Exclusivamente cargil - salvados - 

reaproveitamento ou descarte Averbação - até o ultimo horário do dia e 

depois no primeiro horario. Limpeza de pista r$ 50 mil... Reunião com Carlei 

Fast Track - Para pagamento até 10 mil...mais importante com foto Link da 

Serra para ter acesso ao processo... Fazer os folders de Rota - 

Prevenção de Acidentes - Distribuição nas Unidades... Campanhas de 

incentivo para os Motoristas Agilizar o número da apólice Vamos 

conversar sobre os passos, Abs, Felipe Lorenzzo V. RUFFOLO AXA 

Seguros S.A. Gerente de Transportes Av. Presidente Juscelino 

Kubitschek, 1600 – 15º andar – São Paulo, Brasil Tel.: +55 (11) 3585 6389 

Celular: +55 (11) 97664-8021” Incontestavelmente, não há que se negar 

que tal e-mail representa tão somente um indício de prova para o sustento 

das alegações da requerente, haja vista que a flexibilização do momento 

da realização das averbações, caso tivesse sido realmente ajustado entre 

as partes, somente seria válida, por si só, se tivesse se formalizado 

através de documento formal aditivo ao contrato inicialmente firmado. 

Todavia, embora trata-se de uma comunicação formal, que simplesmente 

faz referência à invocada flexibilização da obrigação de averbação 

prévia, é inegável que o e-mail de Id. 4360908 serve como um elemento 

razoável de prova a favor da requerente. De outra banda, não se pode 

esquecer que tal início de prova (representado pelo e-mail citado) foi ainda 

corroborado pela prova testemunhal, produzida em juízo e sob o crivo do 

contraditório e da ampla defesa, tendo as testemunhas arroladas pela 

autora confirmado o ajuste das partes no que tange à possibilidade das 

averbações serem realizadas em momento posterior ao início do 

transporte. A estes dois elementos, soma-se ainda um terceiro, que na 

livre valoração as provas, entendo ser o mais eficaz para a comprovação 

da tese esposada na exordial: o recebimento de prêmios, pela seguradora, 

de transportes nos quais a averbação foi realizada em momento posterior 

ao inicialmente contratado. Ora, se a própria requerida aceitou receber 

alguns prêmios, em situação em que a averbação foi realizada 

extemporaneamente, é incontestável que a mesma consentiu e autorizou o 

ato da requerente; e, nestes casos, já que aceitou receber o pagamento 

do prêmio, tendo ocorrido o sinistro, deverá consequentemente arcar com 

o pagamento da indenização securitária. Trata-se da aplicação do antigo e 

sábio princípio de que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza", 

que refere-se a questão de que nenhuma pessoa pode fazer algo 

incorreto e/ou em desacordo com as normas legais e depois alegar tal 

conduta em proveito próprio. Se a requerente não poderia, em hipótese 

alguma, realizar a averbação de modo tardio, a requerida também não 

deveria receber o pagamento do prêmio em razão de tal ato. Porém, se a 

requerida flexibilizou as normas contratuais, e aceitou receber o 

pagamento de prêmio derivado de averbação tardia, também deve 

flexibilizar o contrato para pagar a indenização referente à averbação 

extemporânea cujo prêmio já foi quitado pela requerente. Para ilustrar: 

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. 

TEORIA DA APARÊNCIA. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE 

FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 

DO STF. 2. REVISÃO DO JULGADO QUE IMPORTA NECESSARIAMENTE 

NO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 

3. NULIDADE A QUE DEU CAUSA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

(...) 3. A ninguém é dado o direito de invocar em seu proveito nulidade a 

que deu causa, situação não permitida pelo ordenamento jurídico diante do 

princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans, segundo o qual a 

parte não pode se beneficiar da sua própria torpeza. 4. Agravo interno 

desprovido”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1013829 RJ 

2016/0295264-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Julgamento: 07/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

14/08/2018). Assim, se a requerida recebeu o prêmio, deverá pagar a 

indenização securitária, mesmo que a averbação tenha sido feita de 

maneira tardia. Tal solução, a meu ver, é a mais equilibrada e acertada 

para o presente caso; a que melhor reflete a aplicação dos princípios da 

boa-fé e lealdade contratual, bem como da busca do julgamento mais justo 

e igualitário possível. Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, 

com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONDENAR a 

requerida ao pagamento da indenização securitária relativa a todos os 

sinistros enumerados na petição inicial, nos quais tenha aceitado o 

pagamento do prêmio pela requerente, ainda que a averbação tenha sido 

realizada em momento posterior ao convencionado no contrato celebrado 

entre as partes, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, 

acrescido de juros de mora desde a data da negativa de pagamento. 

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, haja vista o 

teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, 

após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações 

de estilo, arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1004695-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JADSON WERIK SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fabiano Moreira Dutra (REU)

ISABEL BORGES FERNANDES (REU)

FABIO BORGES DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT11972-O (ADVOGADO(A))

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004695-32.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): JADSON WERIK SILVA SANTOS REU: FABIO BORGES DE 

SOUZA, ISABEL BORGES FERNANDES, FABIANO MOREIRA DUTRA 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação de indenização por acidente 

trânsito onde JADSON WERIK SILVA SANTOS alega ter suportado danos 

morais e materiais em razão de um acidente de trânsito causado por culpa 

exclusiva de Fabio Borges de Souza, condutor da motocicleta responsável 

pelo sinistro, que morreu em razão do ocorrido. A ação proposta foi 

direcionada em face de Espólio de FÁBIO BORGES DE SOUZA, IZABEL 

BORGES DE SOUZA (mãe do falecido), KELLI VIOLA (esposa do falecido), 

ISABELA SALES BORGES DE SOUZA (filha do falecido e FABIANO 

MOREIRA DUTRA (proprietário do veículo sinistrado nos registros do 

Detran). Todavia, ao contestar a ação, FABIANO MOREIRA DUTRA alegou 

que, ao tempo do sinistro, não era mais o proprietário da motocicleta 

conduzida pelo ‘de cujus’, pois a teria alienado anteriormente para a 

pessoa de JOÃO BATISTA DE SOUZA. Trouxe aos autos contrato de 

compra e venda firmado e assinado (sem firma reconhecida em Cartório), 

bem como declaração do próprio adquirente do bem (com firma 

reconhecida em Cartório). Pois bem. Da análise dos autos verifico que, 

embora o contrato firmado entre FABIANO e JOÃO BATISTA não tenha 

sido levado a registro ou tenha tido as assinaturas reconhecidas em 

Cartório, inegavelmente tal documento serve como início de prova da 

transferência do bem antes do sinistro. E foi ainda confirmado pela 

declaração firmada por JOÃO BATISTA, que atesta a aquisição da 

motocicleta. Ante tal, considerando-se ainda que a tradição dos bens 

móveis opera-se pela simples entrega da coisa, entendo plenamente 

comprovado a transmissão da propriedade da motocicleta, em data 

anterior ao sinistro. A apresentação do contrato particular de compra e 

venda de veículo e da declaração firmada pelo proprietário do bem na 

época do sinistro, mais do que a transferência do automóvel nos órgãos 

de trânsito, consistem em documentos hábeis a atestar a propriedade e os 

deveres decorrentes da relação. A Súmula 132 do Superior Tribunal de 

Justiça prevê que a responsabilidade do antigo proprietário, por danos 

provocados em acidente de trânsito, cessa com a alienação do veículo, 

independentemente da existência da transferência do automóvel nos 

órgãos de trânsito. Nestes termos, nem a denunciação da lide e nem a 

nomeação à autoria revelam-se como institutos processuais próprios para 

trazer para o polo passivo da ação de responsabilidade civil o terceiro que 

veio a adquirir o veículo envolvido no sinistro, sendo imperioso o 

reconhecimento da ilegitimidade passiva. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REPARAÇÃO DE 

DANOS – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO PROPRIETÁRIO ATUAL DO 

VEÍCULO – NÃO CABIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO 

PROPRIETÁRIO RECONHECIDA - AGRAVO PROVIDO”. (TJ-SP - AI: 

20655063020168260000 SP 2065506-30.2016.8.26.0000, Relator: Luiz 

Eurico, Data de Julgamento: 06/06/2016, 33ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 10/06/2016). Isto posto, com relação ao requerido 

FABIANO MOREIRA DUTRA, declaro a extinção do feito, sem resolução do 

mérito, em razão do reconhecimento da sua ilegitimidade passiva. Face o 

princípio da causalidade, deixo de condenar o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios, uma vez que foi o próprio requerido quem deu 

causa à interposição equivocada da demanda contra si, haja vista que 

alienou a motocicleta sem regularizar a transferência da propriedade junto 

aos órgãos de trânsito e, deste modo, não tem o requerente culpa pela 

sua inclusão no pólo passivo da demanda. Portanto, é o próprio requerido, 

ora excluído da lide, quem deverá arcar com os honorários do seu 

advogado. Para o prosseguimento do feito, determino a inclusão do 

proprietário do veículo à época do sinistro, JOÃO BATISTA DE SOUZA, no 

polo passivo da lide. Proceda-se, a serventia, com as alterações 

necessárias na autuação do feito; e, na sequência, providencie a citação 

do requerido alhures mencionado. Intimem-se a todos desta decisão. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERICO SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS VARGAS LEITE OAB - MT11213-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000788-49.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALBERICO SOARES PEREIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de 

ação indenizatória c/c lucros cessantes ajuizada por ALBERICO SOARES 

PEREIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, sustentando ser o responsável pela organização do 8º 

ENCONTRO DE COWBOYS DAS 7 PLACAS, agendado para os dias 08 a 

10 de maio de 2015, tendo sido surpreendido, horas antes do início do 

evento, com a suspensão no fornecimento de energia elétrica, sem 

qualquer aviso prévio. Afirma que o evento não se realizou, já que o 

restabelecimento da energia ocorreu tão somente no dia 09, motivo pelo 

qual teve que proceder à restituição dos valores atinentes à compra de 

ingressos, assim como as despesas de contratação e compras já 

realizadas. Em razão do exposto, requer a condenação da parte ré no 

pagamento de R$ 36.582,09 a título de danos emergentes, R$ 11.417,91 

pelos lucros cessantes e R$ 10.000,00 a título de danos morais. Citada, a 

requerida apresentou contestação, impugnando preliminarmente a 

gratuidade da justiça concedida ao autor. No mérito, rebate a pretensão 

inicial, aduzindo que não houve corte do serviço de energia, mas apenas 

suspensão, a qual se deu em razão da necessidade de conclusão de uma 

obra em rodovia federal, tendo sido restabelecida no mesmo dia 

(09/05/2015). Em arremate, discorre sobre a não comprovação dos 

alegados danos suportados, pugnando pela improcedência da pretensão 

inicial. Impugnação à contestação de forma remissiva à inicial (id 

4450330). Intimadas para especificarem as provas a serem produzidas, a 

parte autora pugnou pela inversão do ônus da prova, enquanto a ré 

pleiteou pelo julgamento antecipado. Após, vieram os autos conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA 

GRATUITA Rejeito a impugnação apresentada, tendo em vista que 

compete ao impugnante a comprovação de que inexistente a 

hipossuficiência da parte contrária. Contudo, a ré não trouxe elementos 

aptos a comprovar a capacidade financeira do autor, motivo por que 

escorreita a manutenção da gratuidade da justiça. DO MÉRITO O ponto 

nevrálgico do caso em análise consiste na aferição da responsabilização 

da concessionária pela suspensão do serviço de energia elétrica. De 

antemão, pontue-se que a interrupção do serviço é fato incontroverso, 

haja vista que sequer contestado pela ré. Pois bem. Decorre do princípio 

da eficiência o princípio da continuidade do serviço público, segundo o 

qual a sua prestação deve ocorrer de forma ininterrupta e regular, com 

observância das normas vigentes e, no caso dos concessionários, das 

condições do contrato de concessão. Nessa linha, o Código de Defesa do 

Consumidor assegura que os serviços essenciais devem ser prestados 

de forma contínua. Confira-se: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou 

suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. 

Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas 

neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a 
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reparar os danos causados, na forma prevista neste código.” Insere-se 

nesse contexto o serviço de energia elétrica, cuja natureza se revela 

indiscutivelmente essencial, razão pela qual deve ser prestado de forma 

contínua, ressalvadas excepcionais situações autorizadoras da sua 

suspensão. É o que dispõe a Lei 8.987/95, que trata da concessão e 

permissão de serviços públicos, segundo a qual não se revela 

descontinuidade a suspensão em situações de emergência e em demais 

hipóteses, desde que precedida de prévia notificação. Cuida-se da exata 

redação do art. 6º, §3º, in verbis: “Art. 6o Toda concessão ou permissão 

pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos 

usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no 

respectivo contrato. § 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições 

de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. § 2o A 

atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e 

das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão 

do serviços. § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a 

sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: 

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das 

instalações; e, II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse 

da coletividade.” A resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL igualmente 

dispõe sobre a necessidade de notificação do consumidor previamente à 

suspensão no fornecimento de energia elétrica, esclarecendo, ademais, 

as hipóteses que mitigam o primado da continuidade do serviço público. 

Disso se extrai que, à exceção das situações emergenciais, 

imprescindível que a concessionária efetue prévia notificação quanto à 

suspensão, sob pena de restar configurada a falha na prestação do 

serviço. Na espécie, a parte ré alega ter realizado a interrupção do 

serviço em decorrência da necessidade de reparos de ordem técnica, 

sem que tenha comprovado ou sequer mencionado a ocorrência de 

anterior notificação do consumidor. Vale dizer, a concessionária não se 

insurgiu acerca da inexistência de notificação, limitando-se a afirmar que a 

suspensão foi motivada pela necessidade de reparos em rodovia federal, 

e que o seu restabelecimento se deu em curto lapso temporal. A conduta 

observada vai de encontro com as supracitadas normas, bem como à 

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, pacífica no 

sentido de considerar ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica 

por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, quando 

não precedido de aviso prévio ao consumidor. Indiscutível, portanto, a 

ilegitimidade da interrupção dos serviços. Necessário perquirir quanto aos 

danos causados. DO DANO MATERIAL Com efeito, à luz das 

considerações supracitadas, indiscutível se faz o dever da empresa ré de 

indenizar o requerente pelos danos materiais suportados. Os documentos 

que instruem o feito comprovam a existência de prejuízos de ordem 

material, isto é, de despesas decorrentes da não realização do evento, as 

quais não foram objeto de impugnação específica pela concessionária. 

Referidos documentos, entretanto, não são suficientes para comprovar 

todos os danos alegadamente suportados. A comprovação se restringe 

às seguintes despesas: · Solar Coca Cola –R$ 212,67 · Solar Coca Cola - 

R$ 2.114,90 (04/05/2015) · Norsa Refrigerantes – R$ 2.221,93 

(04/05/2015) · Cervejaria Petropolis – R$ 1.504,20 (05/05/2015) · 

Barcelona Comercio Varejista e Atacadista – R$ 1876,50 (09/05/2015) · 

Barcelona Comercio Varejista e Atacadista – R$ 588,19 (07/05/2015) - id 

1449643 · Documento de arrecadação estadual – R$ 233,60 – (04/2015) - 

id 1449644 · Documento de arrecadação (Bombeiros) – R$ 122,89 – 

(05/05/2015) - id 1449644 · Documento de arrecadação – R$ 75,32 – id 

1449647, 4380330, 4380334, 4380328, 4380342 e 4378500 · Documento 

de arrecadação – R$ 233,60 (05/05/2015) – id 1449648 Tais valores 

totalizam a quantia de R$ 9.560,40 (nove mil quinhentos e sessenta reais e 

quarenta centavos), revelando-se, portanto, o dano material a ser 

indenizável, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a 

data do prejuízo (desembolso), conforme súmula 43 do STJ, com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir citação (art. 405 do 

Código Civil). Registre-se que as demais despesas não ficaram 

devidamente comprovadas. A uma porque alguns recibos apresentados 

não são contemporâneos à data dos fatos. A duas porque os extratos de 

cartão evidenciam a existência de despesas diversas, cuja natureza em 

nada se assemelha à temática do evento, e, mais ainda, quanto às outras 

despesas, porque sequer apresentado qualquer comprovante/recibo, 

como, por exemplo, gastos com juiz de rodeio, locutor e etc. A três, mas 

não menos importante, porque as planilhas apresentadas no intuito de 

discriminar determinados gastos se consubstanciam em documento 

produzido unilateralmente, sem um mínimo de indicativo da sua veracidade. 

Também não há falar em lucros cessantes, visto que não comprovado o 

número de ingressos vendidos. Na verdade, inexiste a demonstração de 

que efetivamente foram vendidos ingressos e quiçá de que houve 

reembolso dos valores aos alegados compradores. Dessa forma, 

totalmente inviabilizada a análise dos lucros cessantes, sendo de rigor a 

sua improcedência. Atente-se que caberia ao autor comprovar os 

prejuízos suportados, dentre eles os alegados lucros cessantes, os quais, 

frise-se, não demonstrou e, por conseguinte, não se desincumbiu do ônus 

da prova a ele atribuído (art. 373, I, CPC/2015). Nesse sentido: Apelações. 

Ação de ressarcimento de danos. Interrupção no fornecimento de energia 

elétrica. Ausência de notificação da unidade consumidora. Danos 

ocasionados ao equipamento da autora. Indenização por danos materiais 

mantida. Lucros cessantes não comprovados. Danos morais não 

configurados. Recurso de apelação da ré parcialmente provido e 

d e s p r o v i d o  o  d a  a u t o r a .  ( T J S P ;  A p e l a ç ã o  C í v e l 

1004987-90.2017.8.26.0576; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 

37ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 05/07/2019; Data de Registro: 05/07/2019) DO 

DANO MORAL A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma 

norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a 

consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar. A 

depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a 

responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também 

chamada de aquiliana, baseada em um tripé normativo consubstanciado 

nos arts.186, 187 e 927 do Código Civil. Com efeito, dano moral pode ser 

conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente 

merecedor de tutela1”. Na situação em análise, imputa-se à ré a 

responsabilização pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, 

pelos danos causados, os quais em muito ultrapassam o mero dissabor, 

na medida em que a suspensão no fornecimento de energia elétrica, por 

razões não imputáveis ao requerente e sem qualquer notificação prévia, 

fez com que o evento por ele planejado não se realizasse, fatalmente 

colocando em “xeque” a sua credibilidade. Induvidoso que a interrupção, 

nesses moldes, representa ilícito civil pelo qual a concessionária deve 

responder, havendo amparo legal para o pedido indenizatório, não só nos 

artigos 186 e 927, do Código Civil, como também no Estatuto de Defesa do 

Consumidor. A propósito: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Interrupção de 

fornecimento de energia elétrica – Alegação, por parte da Requerida, de 

irregularidade na instalação e ausência de regularização por parte do 

consumidor – Não demonstração das irregularidades ou de risco iminente 

à segurança dos moradores – Ausência de comunicação acerca da 

suspensão no fornecimento de energia elétrica – Determinação para o 

restabelecimento dos serviços, no prazo de cinco dias, observando-se os 

procedimentos de segurança, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, 

limitada a R$ 30.000,00 - Danos morais configurados – Suspensão 

imotivada - Indenização devida – Fixação do montante de R$ 15.000,00 – 

Recurso parc ia lmente prov ido.  (TJSP;  Apelação Cíve l 

1017257-04.2018.8.26.0224; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão 

Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª Vara 

Cível; Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 29/07/2019) Se 

de um lado o Código Civil impõe a obrigação de reparar àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem (artigo 927), assevera, também, que o valor 

da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, 

no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, deve-se considerar a intensidade do dano 

sofrido pela vítima, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos autorizam fixar a indenização dos 

danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem 

caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Sobre 

o valor da indenização deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso, entendido como a data da suspensão do 

fornecimento de energia, e correção monetária desde o arbitramento (data 

da sentença), nos termos do art. 398 do Código Civil e das súmulas nº 54 

e 362, STJ. DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do 

art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais para condenar a parte ré no pagamento de: i) danos materiais no 

valor de R$ 9.560,40 (nove mil quinhentos e sessenta reais e quarenta 
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centavos), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA 

desde a data do prejuízo (desembolso), conforme súmula 43 do STJ, com 

incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir citação (art. 405 do 

Código Civil); e ii) indenização por danos morais no importe de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do 

evento danoso, e correção monetária desde o arbitramento (data da 

sentença), nos termos do art. 398 do Código Civil e das súmulas nº 54 e 

362, STJ. JULGO IMPROCEDENTE o pedido atinente aos lucros cessantes. 

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação, devendo ser suportadas à razão 

de 60% pela parte requerida e 40% pelo requerente, com fundamento nos 

artigos 85, § 2º, e 86, ambos do CPC/2015. Em relação à parte autora, 

SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, observando-se o 

disposto no art. 98, §3º, CPC/2015. Após, o trânsito em julgado, 

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

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000004-34.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SANTANA BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GARCIA NETO (REU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000004-34.2019.8.11.0014. 

AUTOR(A): LEANDRO SANTANA BARBOSA REU: ANTONIO GARCIA 

NETO Vistos e examinados. Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE 

POSSE interposta por LEANDRO SANTANA BARBOSA em desfavor de 

ANTONIO GARCIA NETO. Analisando os autos, observa-se que o 

benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora foi indeferido, 

determinando-se o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição. (Id. 24304713 – 27/09/2019). 

Devidamente intimada, a parte autora não pagou as custas, limitando-se 

protocolar pedido de reconsideração (Id. 25318948 – 22/10/2019). A 

decisão de indeferimento foi mantida pelos seus próprios fundamentos (Id. 

26554038 – 11/12/2019). A parte autora então postulou o parcelamento 

das custas (Id. 28781257 – 03/02/2020), o qual foi deferido por este juízo 

(Id. 29820486 – 03/03/2020). Intimado a efetuar o pagamento da primeira 

parcela (Id. 30122584 – 10/03/2020), o autor se manifestou novamente 

pelo pleito de revisão da assistência judiciária gratuita (Id. 30384565 – 

16/03/2020). É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que 

há muito se escoou o prazo para recolhimento das custas judiciais, tendo 

em vista que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi proferida 

em 27/09/2019. Neste ponto, importante salientar que o pedido de 

reconsideração não suspende os prazos processuais, principalmente 

quando não traz nenhum fato novo que pudesse alterar a decisão 

anteriormente proferida. Ademais, se a parte autora não concordava com 

o indeferimento do pleito deveria ter aviado o recurso competente para 

modificar a decisão. Destarte, considerando que a ausência do preparo é 

um dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular 

do processo, a ausência de seu recolhimento acarreta a extinção do feito. 

Dessa forma, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas, nos termos do art. 90 do Código de 

Processo Civil. Sem honorários advocatícios. Transitado em julgado, 

arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000447-86.2017.8.11.0003

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)

MILTON ANTONIO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1000447-86.2017.8.11.0003. 

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

REU: M A SOUZA SANTOS - ME, MILTON ANTONIO DE SOUZA Vistos e 

examinados. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por VARELLA 

INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA – ME em face do M A SOUZA 

SANTOS – ME e MILTON ANTONIO DE SOUZA visando a quantia em 

pagamento de R$ 4.582,75 (quatro mil, quinhentos e oitenta e dois reais e 

setenta e cinco centavos). Devidamente citada, a parte requerida M A 

SOUZA SANTOS - ME não pagou o débito ou apresentou embargos à 

monitória. A parte autora e o requerido Milton Antônio de Souza 

transacionaram acerca do pagamento de R$ 3.160,00 (três mil cento e 

sessenta reais), de forma que o feito deve seguir somente em relação ao 

primeiro requerido quanto ao saldo remanescente, consoante petição 

juntada no Id. 28890302. É o relatório. Decido. I – Do acordo Homologo o 

acordo entabulado entre as partes para que surtam seus efeitos legais e 

jurídicos e, consequentemente, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO em relação à MILTON ANTÔNIO DE SOUZA, nos termos do art. 

487, III, “b” do Código de Processo Civil. Dispenso as partes do pagamento 

das custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º, do Código de 

Processo Civil. Proceda-se a exclusão de Milton Antônio de Souza do polo 

passivo da demanda. O feito segue tão somente em relação M A SOUZA 

SANTOS - ME quanto ao saldo remanescente de R$ 1.422,75 (mil 

quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos). II – Do 

dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, CONSTITUO o valor de R$ 1.422,75 (mil quatrocentos 

e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos) em título executivo judicial 

em desfavor de M A SOUZA SANTOS - ME, nos termos do art. 701, § 2º 

do CPC c/c art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme disposto no artigo 85, § 2º, I a IV, do CPC. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005391-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA TEIXEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005391-97.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ROSANA APARECIDA TEIXEIRA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 13.221,95, referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a 

declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido. Citada, a requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, a legalidade dos procedimentos administrativos 

adotados e a constatação de irregularidades, consistente no faturamento 

irregular, bem como a não comprovação dos mencionados danos morais.. 

Requereu sejam jugados improcedentes os pedidos constantes na 

exordial. A parte autora apresentou impugnação à contestação. Os autos 
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seguiram o trâmite regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a 

presença dos requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, visto que se trata de questão de direito, mostrando-se 

desnecessária a produção de outras provas, razão por que é pertinente o 

julgamento antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do procedimento 

adotado pela concessionária na apuração de irregularidade no 

equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora, o qual 

ocasionou o débito discutido nos autos, bem como eventual configuração 

do dano moral. Em sede de contestação a empresa requerida alegou a 

ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em questão e, por 

conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, 

acrescentando que a cobrança de recuperação de consumo é um 

procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a 

serem adotados para caracterização e apuração de consumo não 

faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com relação às 

exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo 

probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde consta que o 

consumidor recusou lançar a sua assinatura (inciso I); - A requerida NÃO 

apresentou o laudo da perícia técnica (incisos II e III);e - A requerida NÃO 

carreou ao feito histórico de consumo ou de contas, a fim de demonstrar 

que, após a data da inspeção e substituição do medidor supostamente 

fraudado, houve alterações no registro do consumo. Deste modo, resta 

evidente que não existem outras provas nos autos que possam fortificar a 

denúncia de fraude registrada no TOI. É que, embora a recusa do 

consumidor em lançar a sua assinatura no TOI indique uma presunção de 

fraude, temos que a requerida não carreou ao feito a comprovação de que 

observou todos os procedimentos exigidos pela lei, de modo a privilegiar 

os princípios do contraditório e da ampla defesa. Nestes termos, 

mostra-se inexigível o débito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à 

concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou 

violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. 

Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito 

proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito 

constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da 

concessionária. (...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – 

COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 

ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO NA FORMA 

SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Incumbe à concessionária oportunizar ao usuário o 

acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo de 

energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL.II – (...).” (N.U 0019499-39.2015.8.11.0041, 

APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). 

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de 

consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da 

irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 

414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. (...).” (N.U 

1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL 

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, 

além de ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação 

de consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

e nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do 

discutido débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$13.221,95, 

indeferindo o pedido de condenação em danos morais; e JULGO 

IMPROCEDENTE a reconvenção. Tendo em vista a sucumbência recíproca, 

CONDENO as partes em litígio ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo as despesas 

ser suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, 

CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC; 

Para a reconvenção, condeno o reconvinte ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor dado 

à reconvenção (R$6.395,57). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [1] FARIAS, Cristiano 

Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: 

Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004335-29.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): TANIA MARIA DA COSTA SANTOS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 1.877,61, referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a 

declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido. Citada, a requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, a legalidade dos procedimentos administrativos 

adotados e a constatação de irregularidades, consistente no faturamento 

irregular, bem como a não comprovação dos mencionados danos morais.. 

Requereu sejam jugados improcedentes os pedidos constantes na 

exordial. A parte autora apresentou impugnação à contestação. Os autos 

seguiram o trâmite regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a 

presença dos requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, visto que se trata de questão de direito, mostrando-se 

desnecessária a produção de outras provas, razão por que é pertinente o 

julgamento antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do procedimento 

adotado pela concessionária na apuração de irregularidade no 

equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora, o qual 

ocasionou o débito discutido nos autos, bem como eventual configuração 

do dano moral. Em sede de contestação a empresa requerida alegou a 

ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em questão e, por 

conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, 

acrescentando que a cobrança de recuperação de consumo é um 

procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a 

serem adotados para caracterização e apuração de consumo não 

faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com relação às 

exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo 

probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde consta que o 

consumidor estava ausente no momento da inspeção (inciso I); - A 

requerida NÃO apresentou o laudo da perícia técnica (incisos II e III);e - A 

requerida carreou ao feito histórico de consumo, mas o mesmo não 

permite se afirmar que, após a data da inspeção e substituição do medidor 

supostamente fraudado (21/11/2017), houve alterações no registro do 

consumo, haja vista que os registros anteriores indicavam que a UC 

estava desligada ou tinha consumo praticamente zero. Deste modo, temos 

que a requerida não carreou ao feito a comprovação de que observou 

todos os procedimentos exigidos pela lei, de modo a privilegiar os 

princípios do contraditório e da ampla defesa. E, assim, mostra-se 

inexigível o débito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à 

concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou 

violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. 

Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito 

proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito 

constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da 

concessionária. (...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – 

COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 

ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO NA FORMA 

SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Incumbe à concessionária oportunizar ao usuário o 

acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo de 

energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL.II – (...).” (N.U 0019499-39.2015.8.11.0041, 

APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). 

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de 

consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da 

irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 

414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. (...).” (N.U 

1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL 

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, 

além de ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação 

de consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

e nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do 

discutido débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 
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é medida que se impõe. 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$1.877,61, indeferindo 

o pedido de condenação em danos morais; e JULGO IMPROCEDENTE a 

reconvenção. Tendo em vista a sucumbência recíproca, CONDENO as 

partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo as despesas ser 

suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, 

CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC; 

Para a reconvenção, condeno o reconvinte ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor dado 

à reconvenção (R$6.395,57). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [1] FARIAS, Cristiano 

Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: 

Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005445-63.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): MARIZA DE OLIVEIRA CARVALHO REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais 

ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

S/A, por meio da qual a parte autora afirma ser titular da Unidade 

Consumidora descrita na inicial, tendo sido notificada quanto à existência 

de um débito no valor de R$ 6,404,19, referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Defende que a cobrança é ilegítima, e pleiteia a 

declaração da inexistência do débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais. O pedido de tutela de 

urgência foi deferido. Citada, a requerida apresentou contestação, 

alegando, em síntese, a legalidade dos procedimentos administrativos 

adotados e a constatação de irregularidades, consistente no faturamento 

irregular, bem como a não comprovação dos mencionados danos morais.. 

Requereu sejam jugados improcedentes os pedidos constantes na 

exordial. A parte autora apresentou impugnação à contestação. Os autos 

seguiram o trâmite regular e, após, vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 1 - DO JULGAMENTO ANTECIPADO 

Inexistem preliminares a serem apreciadas. Infere-se dos autos a 

presença dos requisitos constantes no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, visto que se trata de questão de direito, mostrando-se 

desnecessária a produção de outras provas, razão por que é pertinente o 

julgamento antecipado da lide. 2 - DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade do procedimento 

adotado pela concessionária na apuração de irregularidade no 

equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora, o qual 

ocasionou o débito discutido nos autos, bem como eventual configuração 

do dano moral. Em sede de contestação a empresa requerida alegou a 

ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em questão e, por 

conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, 

acrescentando que a cobrança de recuperação de consumo é um 

procedimento comum regulamentado pela ANEEL. Pois bem. O art. 129 da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe acerca dos procedimentos a 

serem adotados para caracterização e apuração de consumo não 

faturado. “Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a 

distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel 

caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a 

menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (...) § 

5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou 

demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em 

invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de 

comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que 

acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte 

adequado para realização da avaliação técnica. § 6º A avaliação técnica 

dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de 

Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que 

com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme 

padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na 

norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor 

requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. § 7º Na hipótese 

do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, 

mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o 

local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, 

caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante 

nomeado (...)” Por corolário, a referida resolução exige um conjunto de 

evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a 

prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao 

contraditório e à ampla defesa. No caso dos autos, com relação às 

exigências do dispositivo legal supra transcrito, assim consta do acervo 

probatório do feito: -A requerida emitiu o TOI, onde consta que o 

consumidor recusou lançar a sua assinatura (inciso I); - A requerida NÃO 

apresentou o laudo da perícia técnica (incisos II e III);e - A requerida NÃO 

carreou ao feito histórico de consumo, onde se pudesse verificar eventual 

aumento no registro do consumo da autora após a data da inspeção e 

substituição do medidor supostamente fraudado (24/04/2018. Deste modo, 

embora a recusa do consumidor em lançar a sua assinatura no TOI seja 

um indício de presunção de fraude, diante da inexistência de laudo e da 

juntada do histórico de consumo, tal presunção não encontra fortificação. 

E, nessa esteira, temos que a requerida não carreou ao feito a 

comprovação de que observou todos os procedimentos exigidos pela lei, 

de modo a privilegiar os princípios do contraditório e da ampla defesa. E, 

assim, mostra-se inexigível o débito. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – 

NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à 

concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou 

violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora. 

Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito 

proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito 

constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da 

concessionária. (...)”. (Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 11/05/2017). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – 

COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE 

ADIMPLIDOS – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - DEVOLUÇÃO NA FORMA 

SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Incumbe à concessionária oportunizar ao usuário o 

acompanhamento da inspeção realizada no medidor de consumo de 

energia elétrica, entregando, mediante recibo, cópia do Termo de 

Ocorrência de Irregularidade ao consumidor ou quem por este presenciou 

a inspeção, colhendo os dados pessoais e rubrica do mesmo para fins de 

identificação posterior, a rigor do artigo 129, §2º da Resolução n.º 

414/2010 da ANEEL.II – (...).” (N.U 0019499-39.2015.8.11.0041, 

APELAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018). 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 50 de 365



“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA SEM 

ASSINATURA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É legítima a cobrança de recuperação de 

consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da 

irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 

414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. (...).” (N.U 

1005641-53.2017.8.11.0040, RECURSO INOMINADO, NÃO ENCONTRADO, 

Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). DO DANO MORAL 

A responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica 

pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição 

ao causador do dano do dever de indenizar. A depender da natureza da 

norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser 

contratual ou extracontratual, também chamada de aquiliana, baseada em 

um tripé normativo consubstanciado nos arts.186, 187 e 927 do Código 

Civil. Com efeito, dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um 

interesse existencial concretamente merecedor de tutela[1]”. Na espécie, 

além de ser legítima a cobrança do valor correspondente à recuperação 

de consumo, não houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica 

e nem mesmo a negativação do nome do titular em decorrência do 

discutido débito, de modo que não se verifica a existência de dano moral 

indenizável. Assim, ausente a violação a qualquer direito da 

personalidade, a improcedência do pedido de reparação por danos morais 

é medida que se impõe. 03 – DISPOSITIVO Ante o exposto, resolvendo o 

mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão inicial, para CONFIRMAR a liminar deferida; 

DECLARAR a inexigibilidade do débito no valor de R$6,404,19, indeferindo 

o pedido de condenação em danos morais; e JULGO IMPROCEDENTE a 

reconvenção. Tendo em vista a sucumbência recíproca, CONDENO as 

partes em litígio ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015, devendo as despesas ser 

suportadas à razão de 50% para cada uma das partes (art. 86, 

CPC/2015), ficando ressalvada a hipótese prevista no art. 98, §3º, CPC; 

Para a reconvenção, condeno o reconvinte ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor dado 

à reconvenção (R$6.395,57). Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [1] FARIAS, Cristiano 

Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: 

Juspodivm, 2014. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009814-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ROBSON BENEVENUTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1009814-37.2017.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: EDER 

ROBSON BENEVENUTO Vistos e examinados. HOMOLOGO o acordo 

celebrado entre as partes, noticiado nos autos. Registro que, embora o 

executado não tenha sido representado por advogado, a jurisprudência 

entende como válido o pacto assim celebrado. Nesse sentido: “PROCESSO 

CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA DE 

ADVOGADO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. 

HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. Deve-se homologar o acordo 

extrajudicial firmado entre as partes, uma vez constatados os requisitos 

do negócio jurídico de que trata o art. 104 do Código Civil, bem como, 

observados o art. 840 e seguintes do Código Civil, sendo dispensável o 

reconhecimento de firma ou assistência de advogado em razão da 

ausência de previsão normativa. 2. Recurso conhecido e provido. 

S e n t e n ç a  r e f o r m a d a .  A c o r d o  h o m o l o g a d o . ”  ( T J - D F 

00004268120168070001 DF 0000426-81.2016.8.07.0001, Relator: ROMEU 

GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 18/10/2017, 7ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 23/10/2017 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). Defiro o pedido formulado pelos acordantes, determinando a 

suspensão do processo até o cumprimento do acordo homologado. 

Considerando a sistemática processual abarcada pelo Código de 

Processo Civil, bem como o fato de que o feito permanecerá no relatório 

estatístico mensal por anos, sem qualquer movimentação, entendo por 

bem em DETERMINAR que os autos aguardem o transcurso do prazo do 

acordo em ARQUIVO. REGISTRO que não se trata de extinção da 

execução, podendo a parte interessada requerer o prosseguimento da 

demanda postulando o desarquivamento desta SEM O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS/TAXAS para tanto, o que fica desde já DEFERIDO. Havendo 

petição da exequente, noticiando o não cumprimento da obrigação, o 

processo retomará o seu curso. Decorrido o prazo mencionado no 

acordo, não havendo manifestação da parte autora, tornem os autos 

conclusos para extinção do processo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005156-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENER PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada, bem como da decisão que apreciou o 

pedido de antecipação de tutela.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001640-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUVERCINO INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30452729) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. REQUERENTE: JUVERCINO INACIO DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO RONDONÓPOLIS, 27 de 

março de 2020. DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012548-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEIR ALEXSANDER FRODER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMEDINA MARTINS DE SOUZA OAB - MT27295/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012548-87.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ADEIR ALEXSANDER FRODER EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, etc. Tendo em vista a petição ID nº. 28226171 

carreado aos autos pela parte Executada, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, sobre o pleito. Após, voltem 

os autos concluso. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. RHAMICE 

IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000802-91.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA OAB - MT0011922A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que os 

Embargos à Execução (ID 30708591) foram apresentados 

tempestivamente. Assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora 

para, no prazo legal, caso queira, manifestar-se. EXEQUENTE: THALLES 

REZENDE LANGE DE PAULA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO . 

RONDONÓPOLIS, 27 de março de 2020. DANIELA MARIA ARAUJO 

ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º JUIZADO ESPECIAL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004117-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS SEGURA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Certifico que a 

contestação (ID 30733874) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, em dez dias, caso 

queira, apresentar impugnação. AUTOR: EDSON LUIS SEGURA - ME REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO RONDONÓPOLIS, 27 de março de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004797-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA APARECIDA ANDRADE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013208-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA PONTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO MODESTO OAB - MT0015220A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Tempestividade Considerando que o 

mandado de citação foi enviado à central em 13/11/2019, distribuído ao 

oficial Lauro Cristiano Carvalho para o devido cumprimento e, no entanto, 

até a presente data a diligência não foi anexada aos autos; Considerando 

a data de habilitação da requerida, certifico que a contestação (ID 

30473370) foi apresentada tempestivamente. Assim, impulsiono os autos 

para intimar a parte autora para, em cinco dias, caso queira, apresentar 

impugnação. REQUERENTE: VANILZA PONTES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS RONDONÓPOLIS, 27 de março de 2020. 

DANIELA MARIA ARAUJO ADORNO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1º 

JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005007-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ALICE COELHO NEVES OAB - MT17943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005007-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ALICE COELHO NEVES OAB - MT17943/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação da advogada da parte requerida para tomar 

ciência da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014191-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FALENE FERREIRA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PROSOFT TECNOLOGIA S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000181-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA SILVA DE SOUZA (EXEQUENTE)

MAYARA NOVAES PORFIRIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA RIBEIRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005415-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILEZIA MACHADO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALESKA MACHADO MARTINS OAB - MT0018268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS MACHADO SOUZA (REQUERIDO)

JUNIOR MACHADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005415-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SILEZIA 
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MACHADO MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VALESKA 

MACHADO MARTINS POLO PASSIVO: JUNIOR MACHADO 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: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/07/2020 Hora: 09:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 

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: 1005425-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDA LIMA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005425-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DENILDA LIMA 

DE JESUS 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: 08/07/2020 Hora: 09:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 

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: 1005439-85.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE OLIVEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005439-85.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ELIAS DE 

OLIVEIRA QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE 

ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/07/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 

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: 1005441-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CARLOS CANTARELI BARBACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005441-55.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MILTON CARLOS 

CANTARELI BARBACENA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

DOS ANJOS ARAUJO, MARIA DE FATIMA GOMES COELHO 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: 08/07/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 

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: 1005445-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA REGINA DA CRUZ COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO CRUZ NOGUEIRA OAB - MS10669 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005445-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LELIA REGINA 

DA CRUZ COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUSTAVO CRUZ 

NOGUEIRA 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: 08/07/2020 Hora: 10:40 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 

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: 1005446-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRANY TAVARES CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005446-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IRANY TAVARES 

CAMPOS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE 

ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/07/2020 Hora: 11:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 

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: 1005449-32.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANY MARIA BARBOSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005449-32.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JANY MARIA 

BARBOSA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE 

ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 08/07/2020 Hora: 11:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 

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: 1004886-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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DANILO HENRIQUE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004886-38.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: OTICA VITORIA COMERCIO OPTICO LTDA - ME EXECUTADO: 

DANILO HENRIQUE DA SILVA Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Cite(m)-se o(s) devedor(es) para pagar em 03 (três) dias o 

valor integral da dívida (art. 829 do CPC). Consigne-se no mandado de 

citação que, não havendo pagamento no prazo legal, o senhor Oficial de 

Justiça deverá proceder penhora e avaliação de bens suficientes a 

quitação do débito objeto da execução, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação da parte executada (§1º); que a penhora recairá sobre os bens 

indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado 

e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta 

lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente (§2º). Intime(m)

-se o(s) executado(s) para comparecer à audiência de conciliação 

designada, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º. 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Não sendo encontrado o 

devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, CPC), e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º. da Lei 9.099/95). Concedo, se necessário, os benefícios do 

artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. 

Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005441-55.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CARLOS CANTARELI BARBACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005441-55.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MILTON CARLOS CANTARELI BARBACENA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 

A parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de 

urgência para determinar que a requerida proceda com a exclusão de seu 

nome dos Cadastros Restritivos de Crédito. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. No caso 

vertente, verifico, ainda, que não é o caso de improcedência liminar do 

pedido, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil. E, nos 

termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, para concessão da 

tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 

300, §3º, do CPC). Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos com ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso vertente, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que o reclamante não 

reconhece o consumo de energia faturado e cobrado, alegando tratar-se 

de fatura de valor eventual, sendo lhe cobrado um valor ocasionado por 

multa, sem, contudo comprovar esse faturamento, vez que no seu historio 

de pagamento consta os anos anteriores como quitado. Ocorre que diante 

do tal débito, a reclamada procedeu com a inclusão de seu nome nos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. A verossimilhança das alegações está 

revelada nos documentos acostados aos autos, inclusive, o extrato dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta a restrição de seu nome, 

por parte da requerida. De outra banda, o perigo da demora é evidente, 

pois os efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito são 

prejuízos em qualquer relação comercial que a parte autora queira 

celebrar, é cediço que isso impede até mesmo de receber novos 

talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no 

comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a 

parte requerente. Cabe ressaltar que, tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Tendo em vista 

que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito ser objeto de discussão judicial, a parte autora deve 

ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Por 

outro lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à 

empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, 

uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a 

qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a parte reclamada providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a 

exclusão do nome do requerente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito, 

tão somente com relação aos débitos em discussão, até o deslinde do 

feito. Caso a parte reclamada não cumpra esta determinação judicial no 

prazo estabelecido, fixo pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência (art. 330 do 

Código Penal) e outras sanções a serem aplicadas cumulativamente, 

conforme o caso. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do pólo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, se for o caso, pelo 

oficial de justiça plantonista. Rondonópolis/MT. RHAMICE IBRAHIM ALI 

AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010934-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. PIRES TERRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARISTELA BARBOZA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE JULIO DAS DORES DE SOUSA MONTEIRO OAB - GO43733 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010934-47.2019.8.11.0003. REQUERENTE: E. F. PIRES TERRA - ME 

REQUERIDO: MARISTELA BARBOZA DE SOUZA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. A admissibilidade da empresa pleitear em juízo está 

estabelecida na Lei nº 9.099/95 em seu artigo 8° conforme redação 

abaixo: § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado 

Especial: II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 
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Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; A parte não 

comprovou se tratar de Micro Empresa e afins, assim, assente é a 

jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTORA - SOCIEDADE POR COTAS 

DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE 

ENQUADRA NO ROL DE LEGITIMADOS ATIVOS PREVISTOS PELA LEI 

Nº12.153/09. Não basta que o valor da causa seja inferior a 60 salários 

para conferir competência aos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

para a ação proposta por empresa, sendo também necessário que seja 

ela uma microempresa ou empresa de pequeno porte.Conflito conhecido e 

provido para declarar a competência da 8ª Vara de Fazenda Pública do 

Distrito Federal. (Acórdão n. 611208, 20110020163224CCP, Relator 

ANTONINHO LOPES, 2ª Câmara Cível, julgado em 07/11/2011, DJ 

22/08/2012 p. 64) Ademais, não há documento hábil a comprovar referida 

situação, posto que seja essencial ao desenvolvimento válido do 

processo, de forma que a inércia do interessado em apresentá-lo, autoriza 

a extinção sem resolução do mérito. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

já proferiu entendimento no sentido que o documento que comprova a 

qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte consiste em 

certidão expedida pela Junta Comercial que demonstre tal condição, nos 

termos do art. 1.º e 8.º da Instrução Normativa 103 de 30.04.2007 do 

DNRM.2. Vejamos: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. PLANO 

PÓS-PAGO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

QUALIDADE DE ME OU EPP. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. ENUNCIADO N.º 135 DO FONAJE. ART. 

8.º, INCISO II DA LEI N.º 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO 

DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO.1. A rigor, o documento que comprova a qualidade de 

microempresa ou empresa de pequeno porte consiste em certidão 

expedida pela Junta Comercial que demonstre tal condição, nos termos do 

art. 1.º e 8.º da Instrução Normativa 103 de 30.04.2007 do DNRM.2. No 

caso dos autos, a Recorrida trouxe apenas um requerimento de 

empresário emitido em 24/04/2013, sem qualquer referência acerca do 

enquadramento tributário da empresa, senão a simples sigla “ME” em sua 

razão social.3. Não suficiente, a empresa Recorrida, não refutou a 

preliminar de carência de ação suscitada pela empresa Recorrente, 

restando evidente a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo no âmbito 

do JEC.4. Preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa acolhida, 

ante a ausência de comprovação do enquadramento da empresa 

Recorrida como microempresa.5. Sentença reformada.6. Recurso 

conhecido e provido. (TJ MT - Procedimento do Juizado Especial Cível 

129009220158110006/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

28/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017) (g.n.) O Enunciado 135 do 

FONAJE dispõe: (...) O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro ? Palmas/TO). Feitas as 

ponderações acima, ante a incompetência do Juizado Especial Cível para 

processar ações em que empresas de grande porte figurem no pólo ativo, 

a extinção do processo é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, e considerando que a competência jurisdicional constitui um 

pressuposto processual subjetivo concernente aos limites de válida e 

regular atuação judicante na causa, com fulcro do artigo 8.º da Lei n.º 

9.099/95, opino pela EXTINÇÃO do processo SEM RESOLUÇÃO do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011120-70.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICREY ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO SENTENÇA Processo: 

1011120-70.2019.8.11.0003. REQUERENTE: VALDICREY ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Afasto o requerimento 

da parte promovente pela juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL Local, uma vez que incontroversa a negativação 

efetuada, já que alegado pelo reclamado ser esta lícita em razão do 

inadimplemento de faturas pelo autor. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS 

MORAIS promovida por VALDICREY ALVES DA SILVA em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o 

que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante 

da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, 

cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e 

a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido contraposto, para 

condenar o Reclamante ao pagamento do débito no valor de R$ 109,05 

(cento e nove reais e cinco centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a 

Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Rondonópolis, data registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011695-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE DOS SANTOS 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)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011695-78.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JOSIANE DOS SANTOS 

GONCALVES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Afasto o requerimento 

da parte promovente pela juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL Local, uma vez que incontroversa a negativação 

efetuada, já que alegado pelo reclamado ser esta lícita em razão do 

inadimplemento de faturas pelo autor. Afasto a preliminar de inépcia da 

petição inicial por ausência de comprovante de endereço em nome da 

parte autora, pois o citado documento não cerceia a defesa do reclamado 

que deve trazer aos autos documentos capazes de comprovar a relação 

contratual havida entre as partes. Afasto a preliminar de carência da ação 

por falta de interesse de agir do autor, visto que resta demonstrado nos 

autos a pretensão do reclamante em ser ressarcido pelos danos 

alegados. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS promovida por 

JOSIANE DOS SANTOS GONCALVES em face de TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de 

débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Ante o exposto, opino pela rejeição 

das preliminares arguidas e, no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao 

pagamento do débito no valor de R$ 218,31 (duzentos e dezoito reais e 

trinta e um centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada 

autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Rondonópolis, data registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011102-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIR ALVES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011102-49.2019.8.11.0003. REQUERENTE: IVANIR ALVES SOBRINHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Afasto o requerimento da parte promovente 

pela juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL Local, 

uma vez que incontroversa a negativação efetuada, já que alegado pelo 

reclamado ser esta lícita em razão do inadimplemento de faturas pelo 

autor. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS promovida por IVANIR 

ALVES SOBRINHO em face de VIVO S.A. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O caso se refere à reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, por 

compensação de falha na prestação de serviços da Reclamada, com 

negativação alegada indevida. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro 

de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débitos com a 

Reclamada, desconhecendo o que ensejou a anotação junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. Diante da negativa de débitos e evidente 

hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC. 

Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a parte 

reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da 

cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. OPINO pela 

PROCEDÊNCIA o pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao 

pagamento do débito no valor de R$ 75,88 (setenta e cinco reais e oitenta 

e oito centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária 

(INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a 

emitir a fatura com a respectiva cobrança. Deixo de condenar a reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data 

registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013672-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON ROCHA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1013672-08.2019.8.11.0003. REQUERENTE: EWERTON ROCHA BATISTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Conforme se 

denota dos autos a parte autora foi intimada para esclarecer sobre quem 

deveria integrar o polo passivo da demanda (ID 29540541), porém se 

manteve inerte e mudou-se sem informar a esse juízo novo endereço. 

Outrossim, verifica-se que o feito encontra-se paralisado em cartório, sem 

qualquer providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Ante ao exposto, 

com fundamento no artigo 485, inciso I e III, do Código de Processo Civil, 

opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito em razão 

do comprovado abandono de causa.. 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. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011130-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR GONCALVES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/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):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011130-17.2019.8.11.0003. REQUERENTE: LINDOMAR GONCALVES 

BORGES REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO 

DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS promovida por LINDOMAR 

GONCALVES BORGES em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de 

débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011509-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA DE ALMEIDA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011509-55.2019.8.11.0003. REQUERENTE: SANDRA MARIA DE ALMEIDA 

XAVIER REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Afasto o requerimento 

da parte promovente pela juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL Local, uma vez que incontroversa a negativação 

efetuada, já que alegado pelo reclamado ser esta lícita em razão do 

inadimplemento de faturas pelo autor. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS 

MORAIS promovida por SANDRA MARIA DE ALMEIDA XAVIER em face de 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o 

que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante 

da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, 

cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e 

a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 57 de 365



pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido contraposto, para 

condenar o Reclamante ao pagamento do débito no valor de R$ 169,78 

(cento e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), acrescido de 

juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento 

do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a 

respectiva cobrança. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, 

etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011504-33.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDILSON MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011504-33.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JOSE EDILSON MOREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. A Reclamada suscita 

preliminar de impugnação ao valor da causa, afirmando que esta deve 

indicar o valor pretendido pela autora. Rejeito a preliminar suscitada, uma 

vez que no presente caso a autora pretende a fixação de indenização 

pelos danos morais sofridos. Nesta senda, não é possível o detalhamento 

do exato valor a ser ressarcido, pois o valor indenizatório foi sugerido 

como mera estimativa, podendo não ser considerado para a composição 

do valor da causa. No tocante à impugnação do pedido de deferimento de 

justiça gratuita, importante ressaltar que o momento oportuno para o 

requerimento de gratuidade se revela na interposição de recurso 

inominado. Somente com a prática deste ato ter-se-á, se for o caso, o 

requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase 

que a gratuidade deixa de ser generalizada (por determinação da Lei 

9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de incidência da Lei 1.060/50. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO 

DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS promovida por JOSE EDILSON 

MOREIRA DA SILVA em face de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de 

débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012339-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CESAR DA SILVA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1012339-21.2019.8.11.0003. REQUERENTE: PEDRO CESAR DA SILVA 

ORTIZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Tecnicamente, as defesas processuais são 

examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, 

por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos Juizados 

Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da 

Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do pleito no 

mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à 

parte recorrente. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

promovida por PEDRO CESAR DA SILVA ORTIZ em face de VIVO S.A. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 
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de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de 

débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011202-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA SIRLEY ARRUDA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1011202-04.2019.8.11.0003. REQUERENTE: KATIA SIRLEY ARRUDA 

CARDOSO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Afasto o requerimento da parte promovente pela juntada de documento 

físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL Local, uma vez que incontroversa 

a negativação efetuada, já que alegado pelo reclamado ser esta lícita em 

razão do inadimplemento de faturas pelo autor. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM 

DANOS MORAIS promovida por KATIA SIRLEY ARRUDA CARDOSO em 

face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, por compensação de falha na prestação de serviços da 

Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da controvérsia 

consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante 

no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a anotação junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de débitos e 

evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC. 

Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a parte 

reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da 

cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não 

deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do 

direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Rondonópolis, data registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012382-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLE MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1012382-55.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MIRELLE MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Afasto o requerimento da parte promovente 

pela juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL Local, 

uma vez que incontroversa a negativação efetuada, já que alegado pelo 

reclamado ser esta lícita em razão do inadimplemento de faturas pelo 

autor. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS promovida por MIRELLE 

MARQUES DE OLIVEIRA em face de VIVO S.A. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais, por compensação de falha na prestação de serviços da 

Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da controvérsia 

consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante 

no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a anotação junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de débitos e 

evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 
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débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC. 

Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a parte 

reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da 

cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não 

deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do 

direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Rondonópolis, data registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010352-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA MANSUR MURAD SCHAAL OAB - SP138057 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010352-47.2019.8.11.0003. REQUERENTE: MARIZA APARECIDA 

FERREIRA DOS SANTOS ALVES REQUERIDO: SS COMERCIO DE 

COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM 

DANOS MORAIS promovida por MARIZA APARECIDA FERREIRA DOS 

SANTOS ALVES em face de SS COMERCIO DE COSMETICOS E 

PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do 

Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O caso se refere à reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, por 

compensação de falha na prestação de serviços da Reclamada, com 

negativação alegada indevida. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro 

de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débitos com a 

Reclamada, desconhecendo o que ensejou a anotação junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. Diante da negativa de débitos e evidente 

hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC. 

Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a parte 

reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da 

cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não 

deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do 

direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Rondonópolis, data registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012380-85.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUSEMAR MARTINS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1012380-85.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JUSEMAR MARTINS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Afasto o requerimento 

da parte promovente pela juntada de documento físico emitido pelo 

SPC/SERASA ou CDL Local, uma vez que incontroversa a negativação 

efetuada, já que alegado pelo reclamado ser esta lícita em razão do 

inadimplemento de faturas pelo autor. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS 

MORAIS promovida por JUSEMAR MARTINS DE ALMEIDA em face de 

BANCO BRADESCO S.A. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o 

que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante 

da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, 

cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e 

a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 
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dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014849-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TALITA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014849-07.2019.8.11.0003. REQUERENTE: TALITA DA SILVA PEREIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS PROJETO DE SENTENÇA 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009, dispensa-se o relatório. Trata-se de ação 

de obrigação de fazer proposta por TALITA DA SILVA PEREIRA em 

desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, objetivando o fornecimento 

do medicamento “Enoxoparina Sódica 40 mg”, durante toda a gestação até 

duas semanas pós-parto, uma vez que é portadora de LÚPUS 

ERITEMATOSO SISTÊMICO (CID M32.1) e está grávida, com risco de 

abortamento. O parecer do NAT informa que o medicamento prescrito 

ainda não está assegurado pelo SUS. A liminar foi deferida. A requerente 

informa o descumprimento da liminar e após reiterada intimação da parte 

requerida, sem efetividade, foi deferido o bloqueio judicial (id. 29862486). 

Citado, o requerido apresentou contestação. Passa-se ao julgamento. O 

direito à saúde é concebido como direito básico de todo cidadão, de 

acordo com os artigos 196, sendo dever do Estado e de relevância pública 

tais serviços, e 197 da Carta Magna. É cediço, pois, que o direito à saúde 

consubstancia-se em direito indisponível, de regramento auto-aplicável, de 

maneira que o SUS deve prestar atendimento e fornecer tratamento 

adequado às pessoas que necessitam. Destarte, é dever do Estado 

(União, Estado e Municípios) garantir o direito e acesso à saúde para 

todos, em decorrência do princípio da universalidade e da igualdade. 

Inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o dever 

do Estado, lato sensu, ou seja, por todos os seus entes federados – 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de assegurar o direito à 

saúde, na forma dos artigos 6º, 23, II e 196, todos da Constituição Federal, 

de modo solidário. (Precedentes: AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim 

Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 

-PUBLIC 16-03-2015 ) Analisando a narrativa fática descrita na exordial 

em confronto com os elementos probatórios carreados aos autos, 

denota-se que a paciente estava necessitando, com urgência, do 

fármaco: Enoxoparina sódica 40 mg, eis que é portadora de Síndrome 

Antifosfolípide e está grávida, não possuindo recursos financeiros para o 

custeio dos medicamentos. Consta dos autos declaração emitida pela 

médica Dra. Alessandra Silva Barboza Alves, que assiste a Agravante, 

por meio da qual atesta a necessidade de uso contínuo do medicamento 

durante toda a gestação e puerpério (id. 14182279). Registre-se ainda, 

que o fármaco postulado pela requerente foi recentemente incorporado no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, mediante Portaria n.º 10, de 

24/01/2018, nos seguintes termos: “O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no 

uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 

do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve: Art. 1º Incorporar 

a enoxaparina sódica 40 mg/ 0,4 mL para o tratamento de gestantes com 

trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS. Art. 2º Conforme 

determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011, o prazo máximo para efetivar a 

oferta ao SUS é de cento e oitenta dias. Art. 3º O relatório de 

recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 

SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço 

eletrônico: http://conitec.gov.br/. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na 

data de sua publicação. MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN” Não se 

trata de questão hipotética ou da possibilidade abstrata de vir a necessitar 

do medicamento. Ao reverso disso, de situação real e concreta, cuja 

demora poderia e iria lhe ceifar a vida. Ademais, não se pode restringir o 

direito a vida e a saúde devido a formalismos injustificados do Estado. 

Ressalto ainda que a pretensão da requerente se justifica na medida em 

que "assegurar-se o direito à vida a uma pessoa, propiciando-lhe 

medicação específica que lhe alivia até mesmo sofrimentos e a dor de uma 

moléstia ou enfermidade irreversível, não é antecipar a tutela jurisdicional 

através de medida cautelar, mas garantir-lhe o direito de sobrevivência" 

(RSTJ 106/109-113). Destaco que, no presente caso, o Poder Judiciário 

não figura como co-gestor dos recursos destinados à saúde, interferindo 

no orçamento do Estado. Não significa violação ao princípio de 

independência e harmonia dos Poderes, já que no campo de obrigação 

contraposta há interesse individual indisponível, inexistindo 

discricionariedade administrativa. Nesta esteira, o Poder Judiciário se faz 

presente apenas e tão somente para inibir a execução das irregularidades 

praticadas pela administração, que, de fato, não observou os princípios 

constitucionais. No que tange ao dano moral, não restou demonstrados os 

elementos da responsabilidade civil capazes de ensejar indenização. É 

que no sistema de responsabilidade civil, sem dano não há o dever de 

indenizar e, no caso de que se trata, a parte autora não comprovou a 

ocorrência de qualquer fato danoso ensejador da indenização por dano 

moral. Quanto ao pedido de fixação de multa diária, indefere-se face à 

informação de bloqueio do valor, pois se trata de verba coercitiva e não 

indenizatória. Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar 

concedida nos autos e CONDENAR o requerido a fornecer o medicamento 

“Enoxoparina sódica 40 mg” a parte autora durante o período gestacional e 

duas semanas após o parto, nos termos da prescrição médica, conforme 

o Enunciado nº 02 do Conselho Nacional de Justiça, e, por consequência, 

DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. DETERMINO o bloqueio judicial do valor de R$ 

3.104,80 (três mil cento e quatro reais e oitenta centavos), a fim de que 

sejam garantidas as fraldas geriátricas tamanho M da beneficiária por 03 

(três) meses, expedindo o alvará, a ser depositado na conta do 

estabelecimento farmacêutico Centrofarma; Razão Social: WEISS & 

NAKAYAMA LTDA; Banco do Brasil; Agência n° 4205-6; Conta Corrente 

n° 73.000-9; CNPJ nº 08.980.889/0001-22. Nos termos do artigo 2º Lei 

nº12.153/2009, os bloqueios judiciais devem respeitar o montante de 60 

(sessenta) salários mínimos. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. 

Cuiabá-MT, data registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012402-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012402-46.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MILTON COSTA RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 
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Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO 

DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS promovida por MILTON COSTA 

RIBEIRO em face de VIVO S.A. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O caso se refere à reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, por 

compensação de falha na prestação de serviços da Reclamada, com 

negativação alegada indevida. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro 

de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débitos com a 

Reclamada, desconhecendo o que ensejou a anotação junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. Diante da negativa de débitos e evidente 

hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC. 

Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a parte 

reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da 

cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Demonstrada a existência de débito entre as partes, 

entendo procedente o pedido contraposto formulado pelo reclamado, 

condenando a reclamante ao pagamento da dívida negativada. Com 

relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, 

devendo ser extinto o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. OPINO pela PROCEDÊNCIA o 

pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do débito 

no valor de R$ 168,79 (cento e sessenta e oito reais e setenta e nove 

centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), 

a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a 

fatura com a respectiva cobrança. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data 

registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012195-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1012195-47.2019.8.11.0003. REQUERENTE: PAULO HENRIQUE SOUZA 

OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar Tecnicamente, as defesas 

processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no 

presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

promovida por PAULO HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA em face de VIVO S.A. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de 

débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012328-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1012328-89.2019.8.11.0003. REQUERENTE: CLEIR GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 
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conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar Tecnicamente, as defesas 

processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no 

presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

promovida por CLEIR GOMES DA SILVA em face de VIVO S.A. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de 

débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012334-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DA SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1012334-96.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ELIZANGELA DA SILVA DIAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Afasto o requerimento da parte promovente 

pela juntada de documento físico emitido pelo SPC/SERASA ou CDL Local, 

uma vez que incontroversa a negativação efetuada, já que alegado pelo 

reclamado ser esta lícita em razão do inadimplemento de faturas pelo 

autor. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 

PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS promovida por MILTON 

COSTA RIBEIRO em face de VIVO S.A. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O caso se refere à reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, por 

compensação de falha na prestação de serviços da Reclamada, com 

negativação alegada indevida. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro 

de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débitos com a 

Reclamada, desconhecendo o que ensejou a anotação junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. Diante da negativa de débitos e evidente 

hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC. 

Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a parte 

reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da 

cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Demonstrada a existência de débito entre as partes, 

entendo procedente o pedido contraposto formulado pelo reclamado, 

condenando a reclamante ao pagamento da dívida negativada. Com 

relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, 

devendo ser extinto o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. OPINO pela PROCEDÊNCIA o 

pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do débito 

no valor de R$ 219,96 (duzentos e dezenove reais e noventa e seis 

centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), 

a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a 

fatura com a respectiva cobrança. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data 

registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010593-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR BARCELLO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1010593-21.2019.8.11.0003. REQUERENTE: LUCIMAR BARCELLO 

OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o 

processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar 
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Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas antes do direito 

material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo 

que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da 

simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las 

diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, 

não traz nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE 

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS promovida por CLEIR GOMES DA 

SILVA em face de VIVO S.A. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além 

disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o 

que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante 

da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, 

cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e 

a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Demonstrada a existência de 

débito entre as partes, entendo procedente o pedido contraposto 

formulado pelo reclamado, condenando a reclamante ao pagamento da 

dívida negativada. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não 

deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do 

direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido contraposto, para condenar o 

Reclamante ao pagamento do débito no valor de R$ 204,09 (duzentos e 

quatro reais e nove centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e 

correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a 

Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Rondonópolis, data registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012391-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ROCHA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1012391-17.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA DE LOURDES ROCHA PINHEIRO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

CPC. Preliminar Tecnicamente, as defesas processuais são examinadas 

antes do direito material (mérito). Todavia, no presente caso, por se tratar 

de um processo que tramita sob o rito dos Juizados Especiais, com base 

no princípio da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo 

de examiná-las diante do indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta 

circunstância, não traz nenhum prejuízo processual à parte recorrente. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO 

DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS promovida por ISABELA DA SILVA 

em face de BANCO SANTANDER S.A. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. O caso se refere à reclamação com pedido de 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, por 

compensação de falha na prestação de serviços da Reclamada, com 

negativação alegada indevida. O cerne da controvérsia consiste em 

analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro 

de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui débitos com a 

Reclamada, desconhecendo o que ensejou a anotação junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. Diante da negativa de débitos e evidente 

hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC. 

Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a parte 

reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a legitimidade da 

cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que 

atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência de elementos para declarar a inexistência da dívida e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Demonstrada a existência de débito entre as partes, 

entendo procedente o pedido contraposto formulado pelo reclamado, 

condenando a reclamante ao pagamento da dívida negativada. Com 

relação à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez 

que se trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, 

devendo ser extinto o feito com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, I, do Código de Processo Civil. OPINO pela PROCEDÊNCIA o 

pedido contraposto, para condenar o Reclamante ao pagamento do débito 

no valor de R$ 104,97 (cento e quatro reais e noventa e sete centavos), 

acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do 

vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura 

com a respectiva cobrança. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data 

registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de 

Direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 64 de 365



RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1012308-98.2019.8.11.0003. REQUERENTE: ESIDETE MOREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar Tecnicamente, as defesas 

processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no 

presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

promovida por PAULO HENRIQUE SOUZA OLIVEIRA em face de VIVO S.A. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de 

débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Demonstrada a existência de 

débito entre as partes, entendo procedente o pedido contraposto 

formulado pelo reclamado, condenando a reclamante ao pagamento da 

dívida negativada. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não 

deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do 

direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido contraposto, para condenar o 

Reclamante ao pagamento do débito no valor de R$ 114,96 (cento e 

quatorze reais e noventa e seis centavos), acrescido de juros de 1% ao 

mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando 

a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. 

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Rondonópolis, data registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1012409-38.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUIS FERNANDES DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar Tecnicamente, as defesas 

processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no 

presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

promovida por LUIS FERNANDES DOS SANTOS em face de VIVO S.A. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de 

débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Demonstrada a existência de 

débito entre as partes, entendo procedente o pedido contraposto 

formulado pelo reclamado, condenando a reclamante ao pagamento da 

dívida negativada. Com relação à litigância de má-fé, entendo que não 

deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do livre exercício do 

direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

OPINO pela PROCEDÊNCIA o pedido contraposto, para condenar o 

Reclamante ao pagamento do débito no valor de R$ 97,03 (noventa e sete 

reais e três centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção 

monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada 

autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança. Deixo de condenar 

a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publique-se Intimem-se. 

Rondonópolis, data registrada no sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD 

ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010871-22.2019.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1010871-22.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ISABELA DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico 

que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar Tecnicamente, 

as defesas processuais são examinadas antes do direito material (mérito). 

Todavia, no presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob 

o rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e 

informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do 

indeferimento do pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz 

nenhum prejuízo processual à parte recorrente. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM 

DANOS MORAIS promovida por ISABELA DA SILVA em face de BANCO 

SANTANDER S.A. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de declaração de inexistência 

de débito e indenização por danos morais, por compensação de falha na 

prestação de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. 

O cerne da controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do 

nome da parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a 

alegação de que não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o 

que ensejou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante 

da negativa de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, 

cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que 

pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e 

a legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012646-72.2019.8.11.0003
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ANA RABECHE SOARES LEONARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-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):

RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1012646-72.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA RABECHE SOARES LEONARDO REQUERIDO: OI S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Preliminar Tecnicamente, as defesas 

processuais são examinadas antes do direito material (mérito). Todavia, no 

presente caso, por se tratar de um processo que tramita sob o rito dos 

Juizados Especiais, com base no princípio da simplicidade e informalidade 

(art. 2º da Lei 9.099/95), deixo de examiná-las diante do indeferimento do 

pleito no mérito, já que, nesta circunstância, não traz nenhum prejuízo 

processual à parte recorrente. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS 

promovida por ANA RABECHE SOARES LEONARDO em face de OI S/A. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete 

ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as 

razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena 

de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O caso se refere à 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, por compensação de falha na prestação 

de serviços da Reclamada, com negativação alegada indevida. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, desconhecendo o que ensejou a 

anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Diante da negativa de 

débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a 

legalidade do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, 

do CDC. Analisando detidamente os autos do processo, verifico que a 

parte reclamada, em contestação, logrou êxito em demonstrar a 

legitimidade da cobrança, a validade do negócio jurídico e a obrigação de 

pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Portanto, forçoso 

reconhecer a ausência de elementos para declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil. Com relação à litigância de má-fé, 

entendo que não deve ser deferida, uma vez que se trata, no caso, do 

livre exercício do direito constitucional de ação. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, devendo ser extinto o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se Intimem-se. Rondonópolis, data registrada no 

sistema. RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH Juiz de Direito

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005378-30.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

RENATA QUEIROZ DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005378-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENATA 

QUEIROZ DE CASTRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UILLERSON 

FERREIRA 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 período matutino Data: 15/07/2020 

Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 26 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: 1005390-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI COSTA SOARES COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - MT16600-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005390-44.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DANIELLI COSTA 

SOARES COIMBRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SONIR VIANA 

SAVARIS POLO PASSIVO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS 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: 15/07/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 26 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: 1005404-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA BIANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005404-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANITA BIANCHI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE ALVES POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 15/07/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 27 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: 1005372-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MOLINO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 URGENTE MANDADO DE INTIMAÇÃO liminar deferida 

24h Oficial de Justiça: ZONA 02 EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES 

PROCESSO n. 1005372-23.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 3.981,84 

ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: CRISTIANE MOLINO DE 

AGUIAR Endereço: RUA CONTORNO LESTE, SN, QD 14 LT8, MATHIAS 

NEVES, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-000 POLO PASSIVO: Nome: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: 

Av. Duque de Caxias, 740 - Vl Aurora, Rondonópolis - MT, 78740-100 

FINALIDADE: PROCEDER À INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para cumprir a 

liminar deferida nos autos do processo acima identificado, nos termos da 

decisão e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado. LIMINAR: "... Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim,conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a empresa 

reclamada RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora 

(UC n. 6/2262866-3), enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. Igualmente, importante consignar que esta ordem 

judicial refere-se tão somente a UC n. 6/2262866-3 e aos débitos objeto 

desta ação, quais sejam, faturas dos meses de agosto R$ 656,62; 

setembro R$ 640,99; outubro R$ 686,24; novembro R$ 824,17; e dezembro 

R$ 676,17 de 2019 e faturas de janeiro R$ 267,46; fevereiro R$ 371,89 e 

março R$ 349,86 do ano de 2020." ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. RONDONÓPOLIS, 27 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005408-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005408-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CARLA RAMOS 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE ALVES 
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POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período matutino Data: 15/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 27 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: 1005409-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CEZARIO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005409-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CEZARIO 

CARDOSO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE 

FREIRE ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 15/07/2020 

Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1005412-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MADALENA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005412-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CREUZA 

MADALENA DA SILVA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELAINE FREIRE ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 15/07/2020 

Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1005413-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005413-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DIVINA 

APARECIDA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE 

ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 15/07/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1005438-03.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA DOS SANTOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005438-03.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:EDMARA DOS 

SANTOS MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE 

ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 15/07/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1005440-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA DIAS DE SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005440-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ERICA DIAS DE 

SOUZA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE 

ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 15/07/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1005442-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESMERALDA RESENDE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005442-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ESMERALDA 

RESENDE DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE FREIRE 

ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação período vespertino Data: 15/07/2020 Hora: 14:15 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1005444-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERCY EUSTAQUIO DE CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1005444-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GERCY 
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EUSTAQUIO DE CARVALHO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ELAINE FREIRE ALVES POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 15/07/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 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: 1005450-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BUENO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REU)

 

PROCESSO n. 1005450-17.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALAN BUENO 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VINICIUS LOPES RAIMUNDO 

POLO PASSIVO: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE 

EMPRESARIA LIMITADA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 15/07/2020 Hora: 14:45 

, no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010211-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR MARRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100 (REQUERIDO)

UBALDO TOLENTINO DE BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1010211-28.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: VALDEMAR MARRA DA FONSECA REQUERIDO: PAULO 

VICTOR MONTEIRO GUIMARAES 03381313100, UBALDO TOLENTINO DE 

BARROS Vistos. Trata-se de ação recebida como Reclamatória (ID. 

24075695). Compulsando dos autos observo que a parte autora não 

logrou êxito em localizar o endereço da parte demandada Paulo Victor 

Monteiro Guimarães, requerendo sua citação por edital, cujo procedimento 

é incompatível com a Lei de Juizados Especiais Cíveis, conforme determina 

o artigo 18, § 2º, da Lei 9.099/95: “Art. 18. A citação far-se-á: I - por 

correspondência, com aviso de recebimento em mão própria; II - 

tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao 

encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado; III - 

sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado 

ou carta precatória. § 1º A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e 

hora para comparecimento do citando e advertência de que, não 

comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais, 

e será proferido julgamento, de plano. § 2º Não se fará citação por edital.” 

destaquei Isto posto, indefiro o pleito formulado, no tocante à realização de 

citação por edital. Deste modo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, trazer aos autos novo endereço para citação da parte 

executada Paulo Victor Monteiro Guimarães ou requerer o que entender 

de direito, sob pena de extinção do feito em relação ao primeiro reclamado, 

nos termos do art. 485, IV do CPC. Outrossim, determino a renovação da 

citação do requerido Ubaldo Tolentino de Barro, via mandado a ser 

cumprido por Oficial de Justiça, no endereço informado em ID 28813390, 

bem como devolvo o feito à secretaria para que seja designada nova data 

para realização da audiência de conciliação. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003683-41.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA FERNANDA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYRON ISMAEL OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003683-41.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: HELIA FERNANDA DA SILVA EXECUTADO: TAYRON ISMAEL 

OLIVEIRA DA SILVA Vistos. Compulsando detidamente o feito, observo a 

insuficiência de dados cadastrais da parte autora, na medida em que não 

há nos autos comprovante de endereço local em seu nome, o que vai de 

encontro os preceitos estabelecido no artigo 319, II, do Código de 

Processo Civil. Desta feita, nos termos do art. 321 do Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o requerente para, em 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, 

devendo apresentar comprovante de endereço local, legível e atualizado 

em seu nome, a peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II 

e art. 320, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016807-28.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT3273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCILENE PEREIRA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

EDINEIA VENANCIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016807-28.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA NETO REQUERIDO: JUSCILENE 

PEREIRA DE QUEIROZ, EDINEIA VENANCIO DA SILVA Vistos. Trata-se de 

Ação de Cobrança. Compulsando detidamente dos autos verifico que a 

parte autora requer que seja considerada válida a citação das 

demandadas realizada na pessoa da mãe. Requer ainda, a decretação da 

revelia e aplicação de seus efeitos em favor dos reclamados. A citação é 

ato processual solene, através do qual o demandado passa a integrar a 

relação processual, sendo, portanto, indispensável à validade do 

processo, eis que concretiza os Princípios Constitucionais do 

Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal. Para a 

validade da citação, quando a parte requerida é pessoa física, 

imprescindível sua realização na pessoa do citando, que, ao assinar o 

mandado, tenha ciência indubitável do processo e da fluência do seu 

prazo para defesa. Ante o exposto, melhor sorte não assiste à parte 

autora in casu, uma vez que por se tratar de pessoa física não se aplica a 

teoria da aparência, também não se podendo presumir a ciência do ato 

apenas porque a carta foi entregue no endereço dos destinatários, mas 

recebida por sua mãe. Por tais considerações, determino a renovação da 

citação das partes demandadas, no mesmo endereço anteriormente 

informado, via mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, e devolvo o 

feito à Secretaria para que seja designada nova data para a realização de 

audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, para a realização do ato. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004932-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN OAB - MT23139/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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LETICIA PIRES DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004932-27.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ELIANE A ZOPELETTO NOTARIO - EPP EXECUTADO: LETICIA 

PIRES DE SOUSA Vistos. RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos 

do art. 798 e seguintes do Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor 

para pagar em 03 (três) dias o valor integral da dívida, consoante dispõe o 

artigo 829, §1º e §2º, do Código de Processo Civil. Não sendo encontrado 

o devedor, o Sr. Oficial de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e 

certificada a inexistência de bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, 

intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

requerendo o que entender de direito e após, voltem-me os autos 

conclusos para deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE 

o executado para comparecer à audiência de conciliação a ser designada 

pela Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, 

§ 1º, da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004887-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISLENE FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004887-23.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: LUCAS RODER DE PAULA EXECUTADO: GISLENE FERREIRA 

DE SOUZA Vistos. Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial 

ajuizada por Lucas Roder de Paula em face de Gislene Ferreira de Souza, 

todos qualificados nos autos. Compulsando o feito denoto que os 

documentos apresentados como títulos executivos extrajudiciais padecem 

de vícios, eis que o contrato particular de prestação de serviços e 

honorários advocatícios exibido não foi assinado por duas testemunhas, 

ou seja, não está consubstanciado no artigo 784 do Código de Processo 

Civil. Desta feita, RECEBO a presente como AÇÃO RECLAMATÓRIA, vez 

que assim preenche os requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses 

do art. 330, ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. INTIMEM-SE 

as partes da presente decisão e para comparecerem à sessão de 

CONCILIAÇÃO a ser designada pela secretaria, oportunidade em que a ré 

poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa 

escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição 

inicial. Por fim, intimem-se o requerente para que informe nos autos o 

endereço atualizado do requerido a fim de possibilitar sua escorreita 

citação e intimação. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza da Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004820-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIZIO FRANCISCO MANGABEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1004820-58.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL 

ACACIAS EXECUTADO: ANIZIO FRANCISCO MANGABEIRA Vistos. 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do 

Código de Processo Civil. CITE-SE o devedor para pagar em 03 (três) dias 

o valor integral da dívida, consoante dispõe o artigo 829, §1º e §2º, do 

Código de Processo Civil. Não sendo encontrado o devedor, o Sr. Oficial 

de Justiça arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830, do Código de Processo Civil.) e certificada a 

inexistência de bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto 

(art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). Decorrido o prazo, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste requerendo o que 

entender de direito e após, voltem-me os autos conclusos para 

deliberação. Havendo penhora de bens/valores INTIME-SE o executado 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada pela 

Secretaria, oportunidade em que poderá oferecer embargos (art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95), por si ou por meio de advogado. Concedo, se 

necessário, os benefícios do artigo 212, §§ 1º, 2º e 3º do Código de 

Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005338-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DIONE OLIVEIRA DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005338-48.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: PABLO DIONE OLIVEIRA DE AVILA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular concessão de tutela de urgência objetivando a 

imediata suspensão das faturas objeto da lide, bem como para que 

empresa requerida se abstenha de incluir o NOME/CPF da requerente junto 

aos órgãos de proteção ao crédito e ainda, que se abstenha de 

interromper o fornecimento energia elétrica em sua unidade consumidora, 

qual seja UC nº 6/2635275-7. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e 

cobrado, referente às faturas descritas na inicial, haja vista que se 

referem a fatura de recuperação de consumo.Ocorre que diante do tal 

débito, a reclamada vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de 

suspender o fornecimento de energia em sua unidade consumidora, bem 

como de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada nas provas 

documentais, inclusive, pelas faturas contestadas, histórico de contas e 

carta ao cliente. Cabe ressaltar que o perigo da demora em caso de não 

concessão da tutela de urgência é evidente, pois se levado em conta que 

o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço essencial, certo 

que a sua interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim 

sua pretensão a uma medida urgente. Igualmente, vale lembrar que os 

efeitos do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a 

parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 
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sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora, bem como 

da inserção do seu nome nos órgãos de cartão de credito. Por outro lado, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada SUSPENDA AS FATURAS objeto da lide, bem como 

ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte reclamante UC 6/2635275-7 e, caso já o 

tenha feito, que restabeleça no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, assim 

como SE ABSTENHA de incluir o nome da parte reclamante dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se 

refere à UC 6/2635275-7, referente as faturas objetos da lide nos valores 

de R$ 1.356,52 (um mil, trezentos e cinqüenta e seis reais e cinqüenta e 

dois reais) e R$ 1.312,20 (um mil trezentos e doze reais e vinte centavos), 

ambas com o vencimento em 30/03/2020. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005320-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SIQUEIRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005320-27.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ANA PAULA SIQUEIRA OLIVEIRA REQUERIDO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT Vistos. Cuida-se de Ação de 

indenização por danos morais e materiais c/c repetição indébito c/c pedido 

liminar, onde a parte autora postula concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida exclua seu nome dos cadastros de 

inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos, bem como se 

abstenha de realizar débito em sua conta corrente sem a sua prévia 

autorização. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante contraiu uma dívida oriunda de cartão de 

crédito junto ao banco requerido. No entanto, a fim de não ficar 

inadimplente realizou o parcelamento da dívida em 12 vezes nos valores 

de R$ 123,77, que estavam sendo descontados no modo débito em conta 

corrente. Entretanto, aduz que foi realizado sem o seu consentimento, um 

desconto em sua conta corrente no valor de R$ 997,78 (novecentos e 

noventa e sete reais e setenta e oito centavos), que seria referente às 

parcelas vincendas do parcelamento realizado. Alega ainda, que a 

reclamada inseriu o seu nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito 

indevidamente, tendo em vista que os débitos contraídos junto à empresa 

demandada estavam devidamente quitados. A verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais acostada aos autos, 

inclusive, pelo extrato dos Órgãos de Proteção ao Crédito, o qual aponta o 

registro da parte reclamante em seu banco de dados, oriundo da parte 

reclamada. Cabe ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os 

efeitos da inclusão nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em 

qualquer relação comercial que a parte autora queira celebrar, sendo 

cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Desta banda, 

considerando que o débito que ocasionou a inclusão da parte reclamante 

nos Órgãos de Proteção ao Crédito encontra-se quitado, a parte autora 

deve ter seu nome excluído do rol de inadimplentes, até o final da 

demanda. Ademais disso, conceder a tutela provisória, não acarretará 

prejuízos a empresa reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal 

do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada 

a qualquer tempo. Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a parte requerida providencie no prazo de 05 

(cinco) dias, a retirada do nome da parte reclamante dos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, em relação ao débito no valor de R$ 295,24 (contrato 

00005345200256687004), e ainda, que se abstenha de negativar o nome 

da autora em qualquer outro valor. DETERMINO ainda, que a parte 

reclamada abstenha-se de efetuar descontos em sua conta corrente, até 

o julgamento final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere aos 

débitos oriundos do parcelamento da dívida do crédito objeto da demanda, 

realizado entre as partes. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005377-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005377-45.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: NORIVAL CORREA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida abstenha-se de interromper o fornecimento 

energia elétrica em sua unidade consumidora (UC nº 6/141871-4), bem 
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como proceda à exclusão do seu NOME/CPF do banco de dados do 4º 

Tabelionato de Notas e Privativo Protesto de Títulos e ainda se abstenha 

de inseri-lo nos Órgãos de Órgãos de Proteção ao Crédito. Juntou 

documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

atinente às faturas descritas na inicial, pois se referem à recuperação de 

consumo. Ocorre que diante de tais débitos, a reclamada vem ameaçando 

a parte reclamante/consumidor de suspender o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora, bem como procedeu à inclusão do 

nome da autora no banco de dados do 4º Tabelionato de Notas e Privativo 

Protesto de Títulos. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostadas aos autos, inclusive, pelas 

faturas contestadas, carta ao cliente e certidão de protesto. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Nesta senda, em relação ao pedido de 

abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao 

crédito e exclusão do registro já efetuado no cartório de protesto de 

títulos, denoto que também merecem ser deferido, uma vez que os efeitos 

do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de receber 

novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos 

no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo 

irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa 

danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Por fim, importante registrar que conceder a tutela provisória 

nos casos narrados acima, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a empresa reclamada proceda a EXCLUSÃO do nome da autora dos 

órgãos de proteção ao crédito, bem como se ABSTENHA DE SUSPENDER 

o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora (UC 

6/141871-4), enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/141871-4 e as faturas objeto da lide, registradas no valor de R$ 

4.921,95 e R$ 852,30, ambas com vencimento em 30/07/2019 e atinentes a 

recuperação de consumo. Outrossim, a fim de evitar prejuízo ao 

requerente e, em relevância a situação vivida pelo País atualmente por 

conta do novo Corona Vírus (Covid-19), determino a EXPEDIÇÃO de 

OFÍCIO ao 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos para 

que procedam, no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA do nome do autor 

Norival Correa dos seus bancos de dados, em relação a dívida descrita 

alhures, sob pena de incorrerem em crime de desobediência. CITE-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005372-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE MOLINO DE AGUIAR (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005372-23.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: CRISTIANE MOLINO DE AGUIAR REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de energia elétrica 

em sua UC 6/2262866-3. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que o reclamante contesta o consumo de energia faturado e cobrado, 

referente às faturas descritas na inicial. Ocorre que diante do tal débito, a 

reclamada suspendeu o fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. Igualmente, a verossimilhança da alegação está revelada 

nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pela fatura 

descrita na inicial e “print” de tela do auto atendimento da empresa 

requerida especificando os meses em atraso. Cabe ressaltar que o perigo 

da demora em caso de não concessão da tutela de urgência é evidente, 

pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica é 

considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causa 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com o corte do fornecimento de energia 

elétrica à unidade consumidora da parte autora. Ademais disso, conceder 

a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem 

prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida 

liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais 

considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de 

modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim,conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a empresa 

reclamada RESTABELEÇA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da parte autora 

(UC n. 6/2262866-3), enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. Igualmente, importante consignar que esta ordem 

judicial refere-se tão somente a UC n. 6/2262866-3 e aos débitos objeto 

desta ação, quais sejam, faturas dos meses de agosto R$ 656,62; 

setembro R$ 640,99; outubro R$ 686,24; novembro R$ 824,17; e dezembro 

R$ 676,17 de 2019 e faturas de janeiro R$ 267,46; fevereiro R$ 371,89 e 

março R$ 349,86 do ano de 2020. CITE-SE a parte reclamada dos termos 

da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do 

ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, 

quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo 

ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para 

comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em 

que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, 

ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados 

na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se, ainda que em plantão judiciário, expedindo-se o 

necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011302-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTINA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1011302-56.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA SANTINA DA COSTA SILVA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Compulsando detidamente os autos, denoto que a decisão lançada em ID 

28721914, foi lançada equivocadamente. Desta feita, torno sem efeito a 

decisão proferida e passo a decidir os embargos de declaração oposto 

pela empresa demandada em ID 27573101: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A opôs Embargos de Declaração, contra 

sentença prolatada nos autos, com o argumento de que houve omissão no 

julgado, o qual deixou de analisar o pedido de condenação da parte autora 

ao pagamento multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios. É o 

relatório do essencial. Em exame dos autos, nota-se que os presentes 

embargos de declaração são tempestivos, conforme dispõe o artigo 49 da 

Lei 9.099/95. Assim, considerando a tempestividade do presente 

Embargos de Declaração, mister consignar que referido recurso é 

ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou 

omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo 

da parte, conforme estabelece o art. 83 da Lei n. 9.099/95: "Art. 83. 

Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão." No caso dos autos, verifica-se que 

de fato houve pronunciamento do juízo quanto a improcedência do pedido 

inicial e pedido contraposto e omissão quanto ao pedido de condenação 

da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários 

advocatícios. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração encontram 

guarida. Por tais considerações, de conformidade com o disposto no art. 

1022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.º 9099/95, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS e ACOLHO-OS para que conste na sentença o seguinte: 

"DISPOSITIVO JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação da parte 

autora à pena de litigância de má-fé e honorários advocatícios" No mais, a 

r. sentença permanece tal como foi proferida e publicada. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Cumpridas as 

determinações supra, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publ ique-se. Int imem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016118-81.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE DENISE DALTROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1016118-81.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE ROBERTO SANTOS DE LIMA REQUERIDO: DAIANE 

DENISE DALTROSO Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

pendente de julgamento, bem como requerimento para que seja a parte 

reclamada citada através de telefone ou e-mail. Inicialmente, passo a 

análise dos embargos de declaração interposto em ID 27316435. “José 

Roberto Santos de Lima opôs Embargos de Declaração contra decisão 

proferida em ID 27279317, com o argumento de que houve omissão na 

decisão a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado, 

alegando que esta magistrada se manifestou apenas acerca da urgência, 

sendo a decisão omissão com relação à evidência. É o relatório do 

essencial. Em exame dos autos nota-se que os presentes embargos de 

declaração são tempestivos, conforme dispõe o artigo 49 da Lei 9.099/95. 

Assim, considerando a tempestividade do presente Embargos de 

Declaração, mister consignar que referido recurso é ferramenta 

processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão de 

julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, 

conforme estabelece o art. 83 da Lei n. 9.099/95: "Art. 83. Cabem 

embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição ou omissão." Neste contexto, observa-se que o 

pedido da parte embargante extrapola as hipóteses de cabimento dos 

Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não 

sanar eventual vício. A propósito: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO 

DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. 

MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente 

controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do 

STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos 

contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os 

pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu. 3. O inconformismo 

do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida 

pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via 

recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez 

buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente 

protelatório e a utilização abusiva dos aclaratórios, justificando a 

incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. 

Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o 

valor da causa. (STJ EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)." "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS 

ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. 

No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas 

mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. (STJ EDcl no AgInt nos EDv nos 

EREsp 1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)." Impõe consignar que a 

omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando 

algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado. Assim 

sendo e em análise ao teor da sentença embargada, observa-se que não 

assiste razão a parte embargante quanto à omissão apontada. Isto porque 

a pretensão da embargante consiste na reforma da decisão por 

inconformismo. Desta forma, como a pretensão é de reapreciação da 

matéria decidida e não de aperfeiçoamento do julgado, a sentença 

embargada deve permanecer inalterada. Ante o exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, conheço os embargos de declaração, porque são 

tempestivos e no mérito não os acolho. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95).” Adiante, a parte autora comparece no feito 

pleiteando a citação da demandada através do telefone ou e-mail 

informado. No entanto, indefiro o pedido formulado, tendo em vista que a 

citação, para ser válida, deverá ser realizada conforme previsão legal 

(artigo 18 da Lei 9.099/99): “A citação far-se-á: I - por correspondência, 

com aviso de recebimento em mão própria; II - tratando-se de pessoa 

jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, 

que será obrigatoriamente identificado; III - sendo necessário, por oficial de 

justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.” Nesse 

sentido: “CITAÇÃO POR TELEFONE. NULIDADE DA CITAÇÃO. 

OCORRÊNCIA. - citação realizada por telefone é nula, ainda que realizada 

por oficial de justiça, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, 

nos termos do art. 221 do CPC. - decretada a nulidade processual dos 

atos posteriores a citação (fl. 60). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA. (Agravo de Instrumento Nº 

70058183591, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 27/03/2014).” “AUSENCIA DE 

CITAÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA DO CREDOR. 

AUSENCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VALIDO E 

REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A inércia do autor para 

indicar novo endereço da executada para realizar a citação obsta o 
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prosseguimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV 

do CPC. 2. Embora incumba ao Poder Judiciário viabilizar as formas de 

concretização do direito relacionado ao acesso à Justiça (art. 5° XXXV da 

Constituição), o princípio da cooperação associado ao disposto no art. 73 

do CPC impõe ao exequente, principal interessado no deslinde da 

demanda, que promova, também, os meios para a angularização da 

relação processual. 3. O desatendimento de determinação judicial, mesmo 

após a intimação pessoal da parte, inviabiliza o prosseguimento do 

processo. 4. Nos termos do art. 426 do CPC, não é possível a citação por 

telefone em processo de conhecimento. Todavia, nada impede que a 

própria parte ligue para o telefone resultante da pesquisa feita nos 

sistemas conveniados e informe-se sobre eventual alteração do endereço 

da executada, a fim de viabilizar a concretização dos atos processuais 

pertinentes. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Processo: 

0706030-45.2017.8.07.0001,8ª Turma Cível, Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal e Territórios TJ-DF, Relator: Diaulas Costas Ribeiro, Julgado em 30 

de Janeiro de 2019).” Outrossim, quanto ao pedido de utilização do 

sistema INFOJUD na tentativa de localizar o endereço da parte requerida, a 

qual não foi citado nos autos, tenho que tal pedido não merece prosperar, 

tendo em vista que que é ônus da parte autora a diligência pela busca do 

endereço do demandada. Diante disto, considerando os princípios 

norteadores dos Juizados Especiais previstos no art. 2.º da Lei n.º 

9099/95, INDEFIRO o requerimento formulado pela parte autora. Desta 

feita, INTIME-SE o requerente, através de seu patrono constituído, para 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe o endereço correto e atual da 

parte requerida ou se manifeste nos autos, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005432-93.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRONICE PARATECO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005432-93.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: IRONICE PARATECO DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência objetivando a 

imediata suspensão das faturas objetos da lide, bem como que se 

abstenha de incluir o nome/cpf da requerente nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito e ainda, se abstenha de interromper o fornecimento energia 

elétrica em sua unidade consumidora, qual seja UC nº 6/1384629-0. 

Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do 

mesmo código. Ato contínuo, analisando detidamente a inicial e 

documentos a ela acostados, verifico a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela provisória. No caso dos autos, a razoabilidade da boa 

aparência do direito pleiteado reside na notícia de que a reclamante 

desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, referente às 

faturas descritas na inicial, haja vista que se trata de fatura eventual de 

recuperação de consumo. Ocorre que diante dos tais débitos, a reclamada 

vem ameaçando a parte reclamante/consumidor de suspender o 

fornecimento de energia em sua unidade consumidora. Igualmente, a 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais, 

inclusive, pela certidão de protesto, bem como o histórico das faturas 

anteriores anexadas a peça vestibular. Aliás, em se tratando de fatura 

relativa à recuperação de consumo, como relata o reclamante, não é 

cabível a interrupção no fornecimento de energia elétrica, conforme 

orienta o seguinte julgado: "REsp 1298735/RS - Recurso Especial 

2011/0303769-6.Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - T2 

Segunda Turma. Data do julgamento: 01.03.2012.EMENTA: PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. 

APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. 1. Este Tribunal 

considera legítima a interrupção de fornecimento de energia elétrica, 

desde que considerados certos requisitos, em situação de emergência ou 

após aviso prévio, nos casos previstos no art. 6º, § 3º, da Lei 8.987/95, a 

saber: a) em virtude de inadimplência do usuário; e b) por razões de 

ordem técnica ou de segurança das instalações. (REsp 1194150/RS, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 14/09/2010). 2. A 

jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de ser ilegítima a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito decorrer 

de suposta fraude no medidor de consumo de energia apurada 

unilateralmente pela concessionária. 3. Ademais, este Tribunal possui 

jurisprudência no sentido de que não é lícito à concessionária interromper 

o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de 

recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos 

de cobrança de débitos antigos não pagos. 4. Recurso especial provido. 

(REsp 1298735/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 09/03/2012)." Cabe 

ressaltar que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de 

urgência é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de 

energia elétrica é considerado serviço essencial, certo que a sua 

interrupção causará irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua 

pretensão a uma medida urgente. Outrossim, vale lembrar que os efeitos 

do protesto geram prejuízos em qualquer relação comercial que a parte 

autora queira celebrar, sendo cediço que isso impede até mesmo de 

receber novos talonários de cheques, movimentar contas bancárias e 

praticar atos no comércio, gerando danos de difícil reparação, ou até 

mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão 

causa danos em outros aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa 

humana, prejudicando o bom nome perante a sociedade, causando 

constrangimentos aos inscritos, na medida em que são “barrados” no 

mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a parte autora irá 

sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida apenas ao final da 

demanda. Dispensa maiores delongas, posto a evidência de risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação com a ameaça do corte do fornecimento 

de energia elétrica à sua unidade consumidora da parte autora. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o 

disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO 

que a parte reclamada promova a SUSPENSÃO das faturas objeto da lide, 

bem como ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 6/1384629-0, e 

ainda, ABSTENHA-SE de incluir o nome da parte autora nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à 

UC 6/1384629-0, por falta de pagamento das faturas nos valores de R$ 

2.021,40 (dois mil e vinte e um reais e quarenta centavos) e R$ 44,54 

(quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), ambas com o 

vencimento em 30/03/2020. CITE-SE a parte reclamada dos termos da 

ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus 

da prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais 

sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, 

nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005414-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA ROSA MATIELLO ZANCANARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005414-72.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: NEIVA ROSA MATIELLO ZANCANARO REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A 

parte autora formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida abstenha-se de interromper o 

fornecimento energia elétrica em sua unidade consumidora (UC nº 

6/138911-3), bem como proceda à exclusão do seu NOME/CPF do banco 

de dados do 4º Tabelionato de Notas e Privativo Protesto de Títulos e ainda 

se abstenha de inseri-lo nos Órgãos de Órgãos de Proteção ao Crédito. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso dos autos, 

a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na notícia de 

que a reclamante desconhece o consumo de energia faturado e cobrado, 

atinente às faturas descritas na inicial, pois se referem à recuperação de 

consumo. Ocorre que diante de tais débitos, a reclamada vem ameaçando 

a parte reclamante/consumidor de suspender o fornecimento de energia 

elétrica em sua unidade consumidora, bem como procedeu à inclusão do 

nome da autora no banco de dados do 4º Tabelionato de Notas e Privativo 

Protesto de Títulos. Igualmente, a verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostadas aos autos, inclusive, pela 

fatura contestada, carta ao cliente e certidão de protesto. Cabe ressaltar 

que o perigo da demora em caso de não concessão da tutela de urgência 

é evidente, pois se levado em conta que o fornecimento de energia elétrica 

é considerado serviço essencial, certo que a sua interrupção causará 

irreparáveis prejuízos, justificando, assim sua pretensão a uma medida 

urgente. Nesta senda, em relação ao pedido de abstenção de inclusão do 

nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e exclusão do 

registro já efetuado no cartório de protesto de títulos, denoto que também 

merecem ser deferido, uma vez que os efeitos do protesto geram 

prejuízos em qualquer relação comercial que a parte queira celebrar, 

sendo cediço que isso impede até mesmo de receber novos talonários de 

cheques, movimentar contas bancárias e praticar atos no comércio, 

gerando danos de difícil reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte 

requerente. Aliás, mister frisar que tal inclusão causa danos em outros 

aspectos, como a honra e a dignidade da pessoa humana, prejudicando o 

bom nome perante a sociedade, causando constrangimentos aos 

inscritos, na medida em que são “barrados” no mercado de consumo, 

sendo indene de dúvidas que a parte autora irá sofrer danos maiores se a 

tutela postulada for deferida apenas ao final da demanda. Por fim, 

importante registrar que conceder a tutela provisória nos casos narrados 

acima, não acarretará prejuízos à empresa reclamada, nem prejudicará o 

prosseguimento normal do litígio, uma vez que a medida liminar poderá ser 

modificada ou revogada a qualquer tempo. Por tais considerações, por 

não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA 

PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a empresa 

reclamada proceda a EXCLUSÃO do nome da autora do cadastro oriundo 

do 4º Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos, bem como se 

ABSTENHA DE SUSPENDER o fornecimento de energia elétrica em sua 

unidade consumidora (UC 6/138911-3), ABSTENDO-SE ainda de incluir o 

nome da autor nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), 

enquanto perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Friso ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 

6/138911-3 e a fatura objeto da lide, registrada no valor de R$ 2.133,1, 

com vencimento em 23/11/2019 e atinentes a recuperação de consumo. 

Outrossim, a fim de evitar prejuízo ao requerente e, em relevância a 

situação vivida pelo País atualmente por conta do novo Corona Vírus 

(Covid-19), determino a EXPEDIÇÃO de OFÍCIO ao 4º Tabelionato de Notas 

e Privativo de Protesto de Títulos desta comarca de Rondonópolis/MT para 

que procedam, no prazo de 05 (cinco) dias, a RETIRADA do nome da 

autora Neiva Rosa Matiello Zancanaro dos seus bancos de dados, em 

relação a dívida descrita alhures, sob pena de incorrerem em crime de 

desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005378-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA QUEIROZ DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UILLERSON FERREIRA DA SILVA OAB - MT20972/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005378-30.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: RENATA QUEIROZ DE CASTRO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

formula em peça vestibular, concessão de tutela de urgência para 

determinar que a empresa reclamada suspenda as cobranças dos débitos 

concernentes às faturas dos meses de Fevereiro/2020, no valor de R$ 

371,04 (trezentos e setenta e um reais e quatro centavos), com 

vencimento em 26/03/2020, e Março/2020, no valor de R$ 445,25 

(quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), com 

vencimento em 26/04/2020, considerando o seu histórico passado de 

consumo. Requer ainda, que a empresa reclamada abstenha de realizar a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica na UC da Requerente, além 

de abster-se de efetuar a inclusão do nome da parte nos Órgãos de 

Proteção ao Crédito, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 

(um mil reais). Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, bem como das razões 

apresentadas, não vislumbro de plano a presença dos requisitos que 

possam amparar a tutela vindicada. Isso porque, nos termos do art. 300, 

caput, do Código de Processo Civil, para concessão da tutela de urgência 

é necessário que a parte requerente apresente os elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver 

perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Notadamente no 

caso dos autos, verifico que as circunstâncias tornam temerária a 

concessão da providência reclamada, nesta fase de cognição sumaria, 

haja vista que o pedido formulado em sede de tutela de urgência é o 

mesmo pretendido em razão do mérito da questão, embora haja 

verossimilhança das alegações, entendo prudente o aguardo da formação 

do contraditório, uma vez que a concessão antecipada demonstra risco ao 

resultado útil do processo. Assim, sem prejuízo de modificação ou 

alteração posterior, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é 

medida que se impõe. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência nesta fase do processo, por entender que ausentes os 

requisitos necessários à concessão, em consonância com o ordenamento 

processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. CITEM-SE a 

parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as advertências 

legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a presença dos 

pressupostos que a autorizam, quais sejam, a verossimilhança das 

alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da 

presente decisão e para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO 

designada, oportunidade em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 
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dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Isento de custas, 

conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpram-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo 

Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005390-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLI COSTA SOARES COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIR VIANA SAVARIS OAB - MT16600-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005390-44.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: DANIELLI COSTA SOARES COIMBRA REQUERIDO: CVC 

BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos. Cuida-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c inexigibilidade 

de Débito c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais, onde a 

parte autora postula concessão de tutela de urgência para que a 

requerida exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes SPC/SERASA 

e outros órgãos análogos, haja vista que desconhece a dívida que 

originou tal inserção. Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial 

eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e 

não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, 

analisando detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a 

presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que o reclamante desconhece os débitos cobrados, tendo em 

vista que nada deve à empresa requerida. Ocorre que diante dos tais 

débitos, teve seu nome incluído nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A 

verossimilhança da alegação está revelada nas provas documentais 

acostada aos autos, inclusive, pelo extrato dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, o qual aponta o registro da parte reclamante em seu banco de 

dados, oriundo da parte reclamada, bem como pela declaração anual de 

quitação dos débitos que a requerida forneceu a reclamante. Cabe 

ressaltar que o perigo da demora é evidente, pois os efeitos da inclusão 

nos órgãos de proteção ao crédito geram prejuízos em qualquer relação 

comercial que a parte autora queira celebrar, sendo cediço que isso 

impede até mesmo de receber novos talonários de cheques, movimentar 

contas bancárias e praticar atos no comércio, gerando danos de difícil 

reparação, ou até mesmo irreparáveis a parte requerente. Aliás, mister 

frisar que tal inclusão causa danos em outros aspectos, como a honra e a 

dignidade da pessoa humana, prejudicando o bom nome perante a 

sociedade, causando constrangimentos aos inscritos, na medida em que 

são “barrados” no mercado de consumo, sendo indene de dúvidas que a 

parte autora irá sofrer danos maiores se a tutela postulada for deferida 

apenas ao final da demanda. Desta banda, considerando que o débito que 

ocasionou a inclusão da parte reclamante nos Órgãos de Proteção ao 

Crédito é objeto de discussão judicial, a parte autora deve ter seu nome 

excluído do rol de inadimplentes, até o final da demanda. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos a empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. DETERMINO, pois, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil 

que a requerida providencie no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada do 

nome da parte reclamante dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão 

somente com relação ao débito objeto desta ação, qual seja no valor de R$ 

812,77 (contrato 27020000003378.1), enquanto estiver sendo discutido, 

ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime 

de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007823-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS BATISTA CARPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARPES (REQUERIDO)

DIVINO ARCANJO CARPES (REQUERIDO)

IVONE APARECIDA CARPES (REQUERIDO)

DARIO JOSE CARPES (REQUERIDO)

BERNADETE DE JESUS CARPES (REQUERIDO)

JOÃO VALDIR CARPES (REQUERIDO)

MARCOS CARPES (REQUERIDO)

SELESTRINO SELOIR CARPES (REQUERIDO)

SEBASTIÃO CARPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007823-55.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante ao teor da 

petição de ID: 30567829, determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 2. Remetam-se os autos ao arquivo provisório. 3. Findando o 

prazo supra, intime-se o inventariante para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000993-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIDE MONTEIRO NERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

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

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000993-73.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 30717534, intime-se a parte autora, pessoalmente, para se 

manifestar nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 485, §1º, do 

Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, salientando-lhes o 

disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2020. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1012462-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILZA JESUS DA SILVA SANTA CRUZ (REQUERENTE)

JULIO CESAR JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENICE JESUS DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1012462-53.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 76 de 365



autora, através do(a) patrono(a), para que apresente o plano de partilha, 

em cinco dias. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006951-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RILMA FERREIRA VIANA OAB - MT22837/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1006951-40.2019.8.11.0003 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2020. GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003372-21.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. O. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. M. (REU)

D. M. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1003372-21.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. D.M.B., 

representado por sua genitora, Janaina Emanuele Müller (qualificados nos 

autos), opôs recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença de 

ID: 27670258, alegando, em síntese, que esta contém omissão. 2. O 

recurso encontra-se encartado no ID: 27986451. 3. Vieram-me os autos 

conclusos. Passo ao exame das razões recursais. 4. Pela certidão de ID: 

28267326, constata-se que o recurso é tempestivo, portanto, é imperioso 

o seu conhecimento, vez que presentes os demais requisitos de 

admissibilidade. 5. O suposto “defeito” da referida sentença, apontado 

pelo embargante inexiste, já que a decisão não possui erro material, 

contradição, omissão tampouco obscuridade. 6. A leitura atenta do 

decisum hostilizado demonstra, sem qualquer dificuldade, os motivos que 

levaram o juízo a proferi-lo, de maneira que não se pode acolher o recurso 

em apreço, descabendo, por esta via recursal, a discussão pretendida, 

eis que o que se busca com o presente recurso é um reexame da matéria 

já analisada e decidida pelo juízo. 7. Neste sentido, a jurisprudência do 

colendo Tribunal de Justiça de Mato Grosso é iterativa: “EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE - ART. 535, I E II DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. Por 

via de embargos de declaração é vedado o reexame da matéria já 

apreciada pelo Tribunal, pois tal recurso não tem o condão de modificar 

decisão, vez que se presta tão somente para corrigir erro material 

manifesto ou afastar omissão, obscuridade ou contrariedade existentes 

no acórdão. Ao julgador não compete rever as provas nesse novo 

recurso.” (TJ/MT - 5ª Câmara Cível - Embargos de Declaração n.º 

2449/2009 - Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.01.2009) (grifo 

nosso) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - 

IMPROCEDÊNCIA - REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. É incabível os Embargos de 

Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, 

aduzindo contrariedade e omissão que configuram inexistentes no 

acórdão objurgado. O suposto erro de apreciação das provas não pode 

ser enfrentado por meio dos Embargos de Declaração, recurso 

estritamente vinculado ao saneamento de omissões, contradições e 

obscuridades existentes em determinadas decisões. O fato da decisão 

recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, 

deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou 

contraditório.” (TJ/MT - 2ª Câmara Cível - Embargos de Declaração n.º 

83025/2007 - Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 23.01.2008) 

(grifo nosso) 8. Ante o exposto, conheço do recurso em apreço, porém, 

nego-lhe provimento, mantendo a sentença objurgada tal qual foi lançada. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 05 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002594-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. G. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1002594-85.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS aforada por 

P.G.S.S., representado por sua genitora, Sr.ª Milena Santos Amaral, em 

face de FABIO GUSTAVO DA SILVA (qualificados nos autos). 2. Pela 

manifestação carreada aos autos no ID: 21506872, infere-se que a parte 

devedora cumpriu sua obrigação alimentar. 3. O representante do 

Ministério Público manifestou-se no ID: 29390223, pugnando pela extinção 

do feito nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação. 6. Diante da manifestação da parte exequente no ID: 21506872, 

verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de 

maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção 

do feito em análise. 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex 

Processual Civil. 8. No mais, se necessário, expeça-se o competente 

contramandado de prisão junto ao BNMP, bem como proceda-se com a 

baixa às eventuais constrições ao patrimônio da parte executada, que por 

este processo tenham ocorrido. 9. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 12 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002212-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. T. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA MARIA COSTA GONCALVES OAB - MT19719/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. O. S. (REU)

 

Processo n.º 1002212-24.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada por D.R.O.S. e T.R.O.S., 

representados por sua genitora, Sr.ª Janaina Angelica Tavares Rosa, em 

face de ANISIO DE OLIVEIRA SILVA (qualificados nos autos). 2. Pela 

manifestação carreada aos autos no ID: 22726279, infere-se que a parte 

devedora cumpriu sua obrigação alimentar. 3. O representante do 

Ministério Público manifestou-se pela extinção do feito (ID: 29640516). 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

5. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo de execução e, dentre eles, encontra-se 

precisamente prevista no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, a 

hipótese que regula a extinção do feito quando o devedor satisfaz a 

obrigação. 6. Diante da manifestação da parte exequente no ID: 22726279, 

verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva foi satisfeita, de 

maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção 

do feito em análise. 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do Codex 

Processual Civil. 8. No mais, se necessário, expeça-se o competente 

contramandado de prisão junto ao BNMP, bem como proceda-se com a 

baixa às eventuais constrições ao patrimônio da parte executada, que por 

este processo tenham ocorrido. 9. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 
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da gratuidade da justiça. 10. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009240-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. W. O. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SOARES OAB - MT19914/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. F. (REU)

 

Processo n.º 1009240-77.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS proposta por ANTONIO WAGNER 

OLIVEIRA CHAVES em face de G.C.F. e G.C.F., representados por sua 

genitora, Sr.ª Elaine Laura Farias (qualificados nos autos). 2. A inicial, de 

ID: 15813014, foi instruída com todos os documentos necessários à 

propositura da ação. 3. Os requeridos, em sua contestação de ID: 

19863796, pugnaram pela procedência parcial do pedido inicial, para fixar 

os alimentos no patamar de 30% dos rendimentos brutos da parte autora. 

4. O representante do Ministério Público, através da cota de ID: 29061092, 

opinou pelo julgamento antecipado do feito, com a fixação da verba 

alimentar no percentual de 30% dos rendimentos da parte autora, após a 

dedução da contribuição previdenciária e do imposto de renda. 5. 

Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

6. As partes têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução, motivo pelo qual 

passo, agora, ao exame do meritum causae. 7. O direito aos alimentos, 

previsto no art. 1.694, do Código Civil, é a contribuição periódica 

assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, 

como necessário para a sua manutenção, tendo como objetivo principal 

fazer valer o princípio da dignidade da pessoa humana, um dos princípios 

fundamentais da República, conforme se extrai do art. 1º, inciso III, da 

Carta Magna. 8. Contudo, a decisão judicial que fixa os alimentos não 

transita em julgado, ou seja, pode ser revista a qualquer momento, caso 

sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de 

quem os recebe, podendo a parte interessada reclamar em juízo pela 

exoneração, redução ou majoração do encargo, segundo a exegese do 

art. 1.699, do Código Civil e do art. 15, da Lei n.º 5.478/68. 9. Neste 

diapasão, convém mencionar a doutrina de Yussef Said Cahali: “Diz-se, 

mais, hoje tranquilamente, que a decisão ou a estipulação de alimentos 

traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus: o respectivo quantum tem como 

pressuposto a permanência das condições de possibilidade e 

necessidade que o determinaram; daí a mutabilidade, em função do caráter 

continuativo ou periódico da obrigação.” (in Dos Alimentos. 4ª Ed. Atual. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 887) (grifo nosso) 10. Feitas 

essas ressalvas, após acurada análise destes autos, tenho que razão 

assiste parcialmente ao requerente. 11. Tal afirmação vem a ser 

corroborada pelo conjunto probatório colacionado aos autos e que se 

prestou a comprovar que o autor se desincumbiu parcialmente de seu 

encargo probatório, de acordo com o que estatui o art. 373, inciso I, da Lei 

Instrumental Civil. 12. Através de uma minuciosa análise dos documentos 

que escoltam a inicial (ID: 15813014) e dos acostados aos autos nos IDs: 

15813485, 15813489, 15813941 e 15813945, é de se concluir que há 

provas contundentes que demonstram, de forma irrefutável, que houve 

mudanças nas condições econômicas do requerente que o impedem de 

pagar a pensão fixada anteriormente, de modo a poder reajustar parte dos 

alimentos. 13. Em outras palavras, para que a decisão que fixa obrigação 

alimentícia seja revista é necessário que haja prova cabal da alteração do 

binômio necessidade/possibilidade do alimentando ou do alimentante, em 

observância ao princípio da proporcionalidade. 14. A doutrina é categórica 

neste sentido. Senão vejamos: “A mudança das circunstâncias, definida 

na lei, diz respeito à alteração das condições econômicas e financeiras do 

alimentante e do alimentando. A hipótese do alimentante é negativa, 

quando ocorre quando ocorre redução dos seus recursos ou bens ou 

quando teve de assumir encargos com a constituição de nova família; ou 

positiva, quando progrediu no mundo do trabalho, permitindo que os 

alimentos possam ser majorados, se foram fixados em limites estreitos. A 

hipótese do alimentando é positiva, quando teve melhoria de suas 

condições de vida, de modo a poder dispensar parte dos alimentos; ou 

negativa, quando teve piora, sem culpa sua. Em todas as hipóteses, os 

alimentos devem ser revistos amigável ou judicialmente, na proporção da 

redução da necessidade ou da possibilidade, majorando-se ou 

reduzindo-se.” (Direito Civil - Famílias. 4ª Ed. Atual. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 391) (grifo nosso) 15. A jurisprudência pátria acena 

neste sentido. Vejamos os julgados abaixo colacionados: “RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CARÁTER PROVISÓRIO 

DA OBRIGAÇÃO. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. ATENÇÃO AO BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 1. Admite-se a fixação provisória de 

alimentos quando, rompida a relação matrimonial, necessita o ex-cônjuge 

alimentado de período para adequar-se à nova realidade profissional e 

financeira. 2. É princípio do direito alimentar que, observado o caso 

concreto, tanto quanto possível, a pensão seja fixada, considerando-se a 

capacidade do alimentante e o padrão de vida propiciado à alimentada. 3. 

Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1353941 RJ 2012/0201468-3, 

Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16.04.2013, T3 - 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24.05.2013) “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. 1. A ação de revisão de 

alimentos tem por pressuposto a alteração do binômio 

possibilidade-necessidade e se destina à redefinição do encargo 

alimentar. 2. Cabe estabelecer redução do encargo alimentar, se o 

alimentante comprovou cabalmente a sua impossibilidade de continuar 

prestando os alimentos no valor estabelecido. Inteligência do art. 1.699 do 

CCB E Conclusão nº 37 do CETJRGS Não tendo havido a comprovação, 

mantenho a sentença. Apelo desprovido.” (TJ-RS - AC: 70048951354 RS , 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 17.10.2012, Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22.10.2012) 

“APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. Caso em que não foram 

trazidos pelo apelante elementos de prova suficientes de sua alegada 

incapacidade de alcançar a verba alimentar fixada pelo juízo a quo, 

Minoração dos alimentos - de 1 salário mínimo para 60% do salário mínimo 

- Redução de Verba que aparenta não comprometer a subsistência do 

alimentante.” APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70044383016 RS, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 15.06.2012, Sétima 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19.06.2012) 16. 

Dito isso e considerando o teor da contestação de ID: 19863796, em que 

os autores concordam com a procedência parcial do pedido gizado na 

exordial, levando em conta também o teor da manifestação ministerial de 

ID: 29061092, a procedência parcial do pleito inaugural é medida que se 

impõe, de modo que a obrigação alimentícia seja reajustada ao patamar de 

30% dos vencimentos brutos do requerido, após o desconto da 

contribuição previdenciária e do imposto de renda. 17. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o 

parecer ministerial, com espeque no art. 487, inciso I, do Digesto 

Processual Civil, julgo parcialmente procedente o pedido veiculado no 

petitório inaugural, para reajustar os alimentos devidos aos requeridos ao 

patamar de 30% sobre os vencimentos brutos do autor, após a dedução 

da contribuição previdenciária e do imposto de renda. 18. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da justiça gratuita. 19. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 20. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002648-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. G. S. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - SP136799 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. R. (REU)

 

Processo n.º 1002648-46.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALIMENTOS aforada por N.G.S.R., representado por sua 

genitora, Sr.ª Cintia Roberta Santos de Lima, em face de EDSON 

APARECIDO RODRIGUES GOMES (qualificados nos autos). 2. A parte 

autora requereu a desistência da ação e a sua extinção sem resolução de 

mérito (ID: 29547674). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 
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art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a extinção do feito não acarretará nenhum ônus à 

parte demandada, o que não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 

do Estatuto Processual Civil, sendo, então, possível à parte requerente a 

desistência da ação nos termos em que foi postulada. 6. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual 

Civil. 7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que incabíveis à espécie. 8. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

24 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005970-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYLANE BENEVIDES DA SILVA OAB - MT23479/O (ADVOGADO(A))

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. M. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAISSA VALERIA MENDES SANTOS OAB - MT22698/O (ADVOGADO(A))

HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS OAB - MT0014525A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1005970-79.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO C.C. PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITAS E 

ALIMENTOS aforada por CRISTINA MENDES DE OLIVEIRA em face de 

PAULO CESAR DE MATOS PEGO (qualificados na peça vestibular). 2. As 

partes formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado no ID: 

24773879. 3. O representante do Ministério Público opinou favoravelmente 

à homologação do acordo (ID: 27299714). 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes 

têm legitimidade e estão bem representadas. 6. Tendo em vista que as 

partes transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por 

sentença, o acordo entabulado nos autos para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos. 7. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos 

consta, em consonância com o parecer ministerial, extingo o feito com 

resolução de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Estatuto Processual 

Civil, c.c. art. 1.571, inciso IV, do Código Civil, pelo que decreto o divórcio 

postulado por CRISTINA MENDES DE OLIVEIRA em face de PAULO CESAR 

DE MATOS PEGO (qualificados nos autos), deferindo a guarda, os 

alimentos e as visitas do filho menor, bem como a partilha dos bens, nos 

moldes acordados no ID: 24773879. 8. Expeça-se o competente termo de 

guarda definitiva do menor em favor de sua genitora. 9. Ademais, oficie-se 

ao INSS, nos termos do art. 529, CPC, para que efetue o desconto dos 

alimentos diretamente do benefício previdenciário do requerido, sob pena 

de crime de desobediência (art. 330, do Código Penal). 10. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 11. Notifique-se 

o representante do Ministério Público. 12. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009861-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. R. D. S. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES SANTOS OAB - MT12461/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. D. S. (REU)

 

Processo n.º 1009861-40.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE REVISIONAL DE ALIMENTOS aforada por B.A.S., representado 

por sua genitora, Sr.ª Raquel Cristina dos Santos e Santos, em face de 

SÁVIO ANTUNES DOS SANTOS (qualificados na peça vestibular). 2. 

Citada, a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para 

apresentar contestação, conforme certidão constante dos autos (ID: 

27902514). 3. O representante do Ministério Público manifestou-se pelo 

julgamento antecipado da lide (ID: 30340255). 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes 

têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou 

questões pendentes de solução. Considerando que a parte requerida não 

contestou o pedido inicial, decreto-lhe a revelia e aplico ao presente caso 

o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso II, do Código 

de Processo Civil, diante da procedência dos pedidos, visto que a revelia 

faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora, na forma do art. 344, do mesmo Codex, e estes acarretam as 

consequências jurídicas apontadas na inicial. Em tais casos, reza a 

jurisprudência que: “POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não 

oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade 

dos fatos narrados na petição inicial. JULGAMENTO ANTECIPADO DA 

LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 944649 

BA 2016/0172212-2, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data 

de Publicação: DJ 01.03.2018) (grifo nosso) “AGRAVO REGIMENTAL. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MAGISTRADO 

COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 

OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRINCÍPIO DO LIVRE 

CONVENCIMENTO DO JUIZ. RECURSO DESPROVIDO. INDEFERIMENTO DE 

PROVA ORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE 

DEFESA. INOCORRÊNCIA.” (STJ - AREsp: 1280556-SP 2018/0090164-2, 

Relator: Ministro Marco Buzzi, Data de Publicação: DJ 05.09.2018) (grifo 

nosso) 6. Posto isso, passo diretamente ao exame do meritum causae. 7. 

Cediço que a pessoa que é incapaz de poder prover o seu sustento com o 

próprio labor não pode ser deixada à própria sorte. 8. Nesse diapasão, o 

direito não descura o fato da vinculação da pessoa ao seu próprio 

organismo familiar, impondo, então, aos parentes do necessitado, ou 

pessoa a ela ligada por um elo civil/afetivo, o dever de promover-lhe as 

condições mínimas de sobrevivência, não como favor ou generosidade, 

mas como obrigação judicialmente exigível. 9. O dever de prestar alimentos 

funda-se na solidariedade humana e econômica que deve existir 

naturalmente entre os membros da família e parentes. Há um dever legal 

de mútuo auxílio familiar, transformado em norma ou mandamento jurídico 

pelo legislador civilista. Originariamente, nada mais era do que um dever 

moral, um comprometimento ético, que no direito romano se expressava 

pela equidade, chamado de officium pietatis, ou caritas. 10. Todavia, as 

razões que obrigam a sustentar os parentes, a prole e a dar assistência 

ao cônjuge transpassam as justificativas morais ou sentimentais, 

encontrando sua origem no próprio direito natural. É inata na pessoa a 

inclinação para prestar auxílio, socorrer e dar sustento, sobretudo quando 

quem necessita se trata de um familiar ou, principalmente, de um filho 

ainda menor. 11. Neste atual cenário econômico capitalista, onde há 

incidência de crises periódicas, a família e seus integrantes naturalmente 

necessitam de auxílio, em especial os enfermos, idosos, as crianças e os 

adolescentes que, a priori, não possuem meios próprios para prover o seu 

sustento, sendo que além da inerente função assistencialista, a família 

provê o sustento, educação, lazer e cultura de seus membros compatíveis 

com a sua condição econômica. 12. O direito aos alimentos, previsto no 

art. 1.694, do Código Civil, é a contribuição periódica assegurada a 

alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário 

para a sua manutenção, tendo como objetivo principal fazer valer o 

princípio da dignidade da pessoa humana, um dos princípios fundamentais 

da República, conforme se extrai do art. 1º, inciso III, da Carta Magna. 13. 

Contudo, a decisão judicial que fixa os alimentos não transita em julgado, 

ou seja, pode ser revista a qualquer momento, caso sobrevenha mudança 

na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, 

podendo a parte interessada reclamar em juízo pela exoneração, redução 

ou majoração do encargo, segundo a exegese do art. 1.699, do Código 

Civil e do art. 15, da Lei n.º 5.478/68. 14. Neste diapasão, convém 

mencionar o seguinte ensinamento doutrinário: “Diz-se, mais, hoje 

tranquilamente, que a decisão ou a estipulação de alimentos traz ínsita a 

cláusula rebus sic stantibus: o respectivo quantum tem como pressuposto 

a permanência das condições de possibilidade e necessidade que o 

determinaram; daí a mutabilidade, em função do caráter continuativo ou 

periódico da obrigação.” (CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 4ª Ed. 

Atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 887). (grifo nosso) 15. 

Note-se dos autos que o menor está em idade escolar e o percentual de 

15% dos vencimentos líquidos do requerido não mais atende as 
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necessidades básicas da parte requerente, além do que, o requerido tem 

a renda mensal de R$ 7.775,39 (sete mil, setecentos e setenta e cinco 

reais e trinta e nove centavos), conforme ilustra o documento de ID: 

23620169, sendo necessária a majoração do quantum fixado, o que nos 

obriga a fixar um valor moderado, sendo razoável o percentual de 30% 

dos vencimentos líquidos do requerido, após a dedução da contribuição 

previdenciária e o imposto de renda, a título de pensão alimentícia a ser 

pago pela parte requerida, tendo em vista ainda que sobre ela incidem os 

efeitos da revelia. 16. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, com espeque no art. 487, inciso I, do Digesto Processual 

Civil, julgo procedentes os pedidos, para majorar os alimentos devidos pela 

parte requerida à parte autora para o patamar de 30% dos seus 

vencimentos líquidos, após a dedução da contribuição previdenciária e o 

imposto de renda, que deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês, 

diretamente à parte requerente ou por meio de depósito bancário. 17. 

Expeçam-se os mandados e ofícios necessários ao cumprimento da 

presente sentença. 18. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça 

gratuita. 19. Notifique-se o representante do Ministério Público. 20. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 25 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002736-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. L. E. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA OAB - MT23525/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. C. L. D. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1002736-55.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO aforada por NATÉRCIA LIBÂNIO ESTEVÃO DA 

SILVA em face de VANITA DA CONCEIÇÃO LEAL DA SILVA (qualificadas 

nos autos). 2. Foi realizado o estudo social (ID: 13090474) e a perícia 

médica (ID: 18868679) com a parte interditanda. 3. O representante do 

Ministério Público teceu seu derradeiro parecer no ID: 29449203, 

requerendo o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código Processual Civil. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade 

e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução, sendo cabível o julgamento antecipado do feito, 

tendo em vista que não há necessidade de produção de outras provas, ex 

vi do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” 6. 

Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte requerida deve 

realmente ser interditada, pois, conforme estudo social realizado pela 

equipe interdisciplinar forense e a perícia médica realizada pela perita 

nomeada por este juízo, concluiu-se que é portadora de enfermidade que 

lhe incapacita à prática dos atos negociais da vida civil e administração 

dos bens, o que só corrobora as alegações e documentos contidos na 

peça vestibular. 7. Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é 

medida necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 8. Contudo, 

não obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar as partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 11. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em 

hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo 

único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas 

de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifo 

nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio 

eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao 

recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à 

realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem 

indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um 

terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo nosso) 12. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 13. 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 

decretar a interdição de VANITA DA CONCEIÇÃO LEAL 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, 

VANITA DA CONCEIÇÃO LEAL DA SILVA. 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, 20 de fevereiro de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007117-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEUZENI MUNIZ OAB - MT10281-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REU)

 

Processo n.º 1007117-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS aforada por GILSON GOMES JARDIM 

em face de M.E.G.A. e O.A.G.A., representados por sua genitora, Sr.ª 

Adriana Almeida de Souza (qualificados nos autos). 2. As partes 

formularam acordo, conforme termo de ajuste carreado no ID: 24517797. 

3. O representante do Ministério Público opinou favoravelmente à 

homologação do acordo (ID: 27166609). 4. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm 

legitimidade e estão bem representadas. 6. Tendo em vista que as partes 

transigiram com vistas à solução da demanda, homologo, por sentença, o 

acordo entabulado nos autos para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 7. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e 

em conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução 

de mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil. 8. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 9. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 10. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 80 de 365



23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013566-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. M. (REU)

 

Processo n.º 1013566-80.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO aforada por MARIA AUXILIADORA DA COSTA 

MEDEIROS em face de APARECIDA DA COSTA MEDEIROS (qualificadas 

nos autos). 2. Foi realizado o estudo social (ID: 19693799) e a perícia 

médica (ID: 26527177) com a parte interditanda. 3. O representante do 

Ministério Público teceu seu derradeiro parecer no ID: 29366417, 

requerendo o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código Processual Civil. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade 

e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução, sendo cabível o julgamento antecipado do feito, 

tendo em vista que não há necessidade de produção de outras provas, ex 

vi do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” 6. 

Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte requerida deve 

realmente ser interditada, pois, conforme estudo social realizado pela 

equipe interdisciplinar forense e a perícia médica realizada pela perita 

nomeada por este juízo, concluiu-se que é portadora de enfermidade que 

lhe incapacita à prática dos atos negociais da vida civil e administração 

dos bens, o que só corrobora as alegações e documentos contidos na 

peça vestibular. 7. Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é 

medida necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 8. Contudo, 

não obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar as partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 11. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em 

hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo 

único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas 

de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifo 

nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio 

eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao 

recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à 

realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem 

indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um 

terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo nosso) 12. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 13. 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 

decretar a interdição de APARECIDA DA COSTA MEDEIROS (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, MARIA 

AUXILIADORA DA COSTA MEDEIROS. 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, 23 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002615-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. A. M. A. (REQUERIDO)

M. L. F. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002615-90.2019.8.11.0003 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e art. 1619 

da CNGC, impulsiono o presente feito para que seja intimada a parte autora 

para manifestar sobre a contestação e documentos, no prazo de 15 

(quinze) dias. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2020. JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002280-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA LIMA MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI OAB - MT21732/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO OAB - MT0014159A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANILDO AMORIM DE ANDRADE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002280-08.2018.8.11.0003 

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 sobre a certidão 

negativa do Oficial do Justiça, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 27 de 

março de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002056-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON MERQUIRES (REQUERENTE)

N. W. B. C. (REQUERENTE)

CLARICINO GEREMIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DEJANE APARECIDA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARISMINO JOSE DOS SANTOS (ESPÓLIO)

Magistrado(s):
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WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002056-02.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Quanto ao pleito formulado na exordial 

de ID: 29086302, abra-se vista ao representante do Ministério Público para 

que se manifeste, no prazo legal. 4. Após, venham-me os autos 

conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009236-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA ROTHER CAPPOANI (REQUERENTE)

CLAUDEMIR CAPPOANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Jurisdição Voluntaria (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009236-40.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE ALTERAÇÃO CONSENSUAL DE REGIME DE BENS aforada por 

SANDRA MARIA ROTHER CAPPOANI e CLAUDEMIR CAPPOANI 

(qualificados nos autos), em que alegam, em suma, que são casados pelo 

regime de comunhão parcial de bens e postulam pela alteração para o 

regime da separação total de bens, por livre iniciativa. 2. A inicial de ID: 

15813009 foi instruída com todos os documentos necessários para 

propositura da ação. 3. O representante do Ministério Público pugnou pelo 

acolhimento do pedido inicial (ID: 30023334). 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm 

legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou 

questões pendentes de solução, motivo pelo qual passo diretamente à 

análise do meritum causae. 6. A existência do matrimônio restou provada 

pelo documento de ID: 15813031. 7. Tendo em vista que a justificação dos 

requerentes é pertinente e por eles estarem de acordo com a alteração do 

regime de casamento, bem como pelo fato desta mudança não causar 

prejuízo para nenhum deles e nem para terceiros, hei por bem dar guarida 

ao pedido inicial. 8. Em casos análogos, os tribunais pátrios têm entendido 

também desta forma: “CIVIL. FAMÍLIA. MATRIMÔNIO. ALTERAÇÃO DO 

REGIME DE BENS DO CASAMENTO (CC/2002, ART. 1.639, §2º). 

EXPRESSA RESSALVA LEGAL DOS DIREITOS DETERCEIROS. 

PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONHECIMENTO DE EVENTUAIS 

INTERESSADOS, NO ÓRGÃO OFICIAL E NA IMPRENSA LOCAL. 

PROVIMENTO N.º 24/03 DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL ESTADUAL. 

FORMALIDADE DISPENSÁVEL, AUSENTE BASE LEGAL. RECURSO 

ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 1.639, §2º, do 

Código Civil de 2002, a alteração do regime jurídico de bens do casamento 

é admitida, quando procedentes as razões invocadas no pedido de ambos 

os cônjuges, mediante autorização judicial, sempre com ressalva dos 

direitos de terceiros. 1.639, §2º, Código Civil. 2. Mostra-se, assim, 

dispensável a formalidade emanada de Provimento do Tribunal de Justiça 

de publicação de editais acerca da alteração do regime de bens, mormente 

pelo fato de se tratar de providência da qual não cogita a legislação 

aplicável. 3. O princípio da publicidade, em tal hipótese, é atendido pela 

publicação da sentença que defere o pedido e pelas anotações e 

alterações procedidas nos registros próprios, com averbação no registro 

civil de pessoas naturais e, sendo o caso, no registro de imóveis. 4. 

Recurso especial provido para dispensar a publicação de editais 

determinada pelas instâncias ordinárias.” (STJ – Recurso Especial n.º 

2005/0140251-4. 4ª Turma, Rel: Min. Raul Araújo, DJ: 17.04.2012). (grifo 

nosso) “ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS. Art. 1.639, §2º do Código Civil 

Matrimônio contraído em 2004, sob o regime de comunhão parcial de bens 

Modificação para o regime da separação total de bens. Motivação da 

alteração pode ser pautada em razões de conveniência pessoal, desde 

que plausíveis. Princípio da autonomia privada quanto às relações 

patrimoniais do casal. Inexistência de qualquer indício de interesse escuso 

ou fraudulento. Efeitos ex nunc da decisão. Indevida a partilha dos bens 

comuns anteriormente adquiridos, vez que a sociedade conjugal não foi 

dissolvida, apenas prossegue sob novas regras. Recurso não provido.” 

(TJ/SP – Apelação Cível n.º 0031746-28.2010.8.26.0100. 4ª Câmara de 

Direito Privado, Rel: Francisco Loureiro. DJ: 24.03.2011). (grifo nosso) 9. 

Outrossim, o Código Civil, em seu art. 1.639, §2º, autoriza a mudança de 

regime de casamento. Vejamos: “Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes 

de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes 

aprouver. § 1º O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar 

desde a data do casamento. § 2º É admissível alteração do regime de 

bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os 

cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os 

direitos de terceiros.” (grifo nosso) 10. No mais, após este juízo ter tomado 

às cautelas de praxe, conforme preceitua o art. 734, §1º, CPC, dando a 

publicidade exigida por meio de publicação de edital com intuito de 

resguardar interesses de terceiros, bem como pelo fato de os requerentes 

terem juntado ao feito diversas certidões negativas de dívidas, conclui-se, 

portanto, que o pedido é procedente, devendo assim ser julgado. 11. Por 

todo o exposto e em atenção a tudo mais que dos autos consta, em 

consonância com a cota ministerial, julgo procedente o pedido articulado 

na peça inaugural, ex vi do art. 487, inciso I, do Digesto Processual Civil, 

para determinar a alteração do regime de bens do casamento de SANDRA 

MARIA ROTHER CAPPOANI e CLAUDEMIR CAPPOANI (qualificados nos 

autos), passando da comunhão parcial de bens para o da separação total 

de bens. 12. Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro 

civil. 13. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se o mandado. 14. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que incabíveis à espécie. 15. 

Notifique-se o Ministério Público. 16. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

27 de março de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004968-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA BARRETO OAB - MT19061/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. D. J. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA A DATA: 12/08/2020 ÀS 13hs.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004852-63.2020.8.11.0003

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

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

KELLY GLEICE GARCIA DOS SANTOS OAB - 008.317.881-35 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. C. (REU)

 

INTIMAÇÃO ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

PARA A DATA: 20/10/2020 ÀS 13hs

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010321-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. S. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. W. D. P. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: LETHICIA FRANCIELLE ARAUJO DE PAULA (d.n. 

23/07/2009), menor, representada por sua genitora, ALINE DA SILVA 

ARAUJO, brasileira, RG 2154972-9 SSP/MT, CPF/MF 036.510.011-05. 

PARTE REQUERIDA LUCAS WAGNER DE PAULA. PRAZO: 20 (VINTE) 

DIAS - PROCESSO: 1010321-95.2017.8.11.0003- PJE – FINALIDADE: 
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CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA LUCAS WAGNER DE PAULA, 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 aos meses Outubro/2017, 

Novembro/2017 e Dezembro/2017, no valor de R$ 242,32 (duzentos e 

quarenta e dois reais e trinta e dois 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, 26 de março de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000772-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VICTOR GUILHERME MOYA OAB - MT20235/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO das partes, através dos patronos habilitados, para que tomem 

ciência e, querendo, manifestem-se sobre o estudo realizado, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000720-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO TADEU XAVIER SANTOS OAB - SP237616 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JULIO LOPES CAMPANELLA ANGELI (REQUERIDO)

JULIANO ARCOVERDE ANGELI (REQUERIDO)

JEAN ARCOVERDE ANGELI (REQUERIDO)

SORAYA ARCOVERDE ANGELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO OAB - MT16493/O 

(ADVOGADO(A))

MARLUS GAVIOLLI COSTA OAB - SP216305 (ADVOGADO(A))

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO(A))

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

 

IMPULSIONO o feito para promover a habilitação do causídico MARLUS 

GAVIOLLI COSTA OAB-SP 216305 nos autos e, via de consequência, 

CITAR o herdeiro demandado JULIANO ARCOVERDE ANGELI na pessoa 

de seu patrono, na forma do decisum inaugural (ID 12223709), a saber: a 

fim de manifestarem concordância ou discordância com o pedido, no 

prazo de 15 dias, sendo certo que a inércia será interpretada como 

aceitação.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007670-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. F. D. F. E. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. M. D. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO do EXECUTADO para que, querendo, se manifeste sobre a 

petição do exequente e cálculo atualizado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006371-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. N. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte exequente para que se manifeste sobre a DEFESA 

do executado e documentos apresentados, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014561-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. S. D. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que, querendo, se manifeste sobre a 

contestação apresentada.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010040-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. E. S. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO(A))

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. M. (REU)

S. S. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA DE LIMA SALAZAR OAB - 863.141.811-00 (REPRESENTANTE)

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, através do advogado constituído, para que 

tome ciência e, querendo, se manifeste sobre a DEFESA apresentada.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005856-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. B. F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL BECKER OAB - MT0014071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Vista à parte exequente, para que se manifeste no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1014200-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que tome ciência e, querendo, se 

manifeste no prazo legal sobre a defesa apresentada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007793-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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S. F. D. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1007793-20.2019.8.11.0003 VISTOS. 01. A teor das alegações 

e material fotográfico constante da réplica, intime-se o Réu para 

manifestar-se em 15 dias. 02. Especifiquem as partes, de forma 

fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir, no prazo 

de 15 dias. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas 

pretendem arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. Às 

providências. Rondonópolis, 15 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1016800-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ROCHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIVALDO MATIAS SOARES OAB - MT16058/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERASMO BELARMINO DA ROCHA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1016800-36.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO de ERASMO BELARMINO DA ROCHA, sendo 

requerente e inventariante MARIA APARECIDA ROCHA PEREIRA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Verifica-se que há no feito a certidão 

negativa de débito federal (ID 30150124), estadual (ID 30150124) e 

municipal (ID 30150124), bem como certidão negativa de testamento em 

nome do falecido (ID 30151012) e CCIR expedido pelo INCRA (ID 

30151027). Apresentaram-se as primeiras declarações (ID 27605492) e 

plano final de partilha nos moldes legais (ID 30150105). Com efeito, 

tratando-se de procedimento sob o rito de arrolamento sumário (arts. 659 

a 663, do Código de Processo Civil) com partilha consensual, na forma da 

lei, estando todos os herdeiros representados e concordes quanto à 

disposição dos bens, hei por bem chancelar a transação realizada. Em 

face ao exposto, HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pelo 

falecido ERASMO BELARMINO DA ROCHA, atribuindo aos nela 

contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros. Via de consequência, cumprindo as 

exigências dos artigos 200, caput e 487, I do CPC, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas eis que as partes 

militam sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuira. Honorários 

inaplicáveis à espécie. Após o trânsito em julgado, se nada requerido, 

expeça-se formal de partilha em favor dos herdeiros, consoante vindicado 

no ID 30150105. Por seu turno, expeça-se alvará, com validade de 180 

(cento e oitenta) dias, a fim de autorizar a cônjuge supérstite Marlene 

Bezerra de Aquino Rocha a transferir para si a propriedade integral dos 

semoventes deixados por Erasmo Belarmino Da Rocha, relativamente ao 

saldo espelhado pelo Indea/MT (ID 30152342). Apenas para não passar 

em branco, registro que a transmissão do rebanho deverá ser ultimada 

pela parte interessa frente ao órgão competente, munida da competente 

autorização judicial, não se tratando de incumbência do juízo o oficiamento 

pretendido. Expeça-se, também, alvará autorizando a viúva meeira e os 

demais herdeiros a levantarem os valores existentes junto ao Banco 

Cooperativo Sicredi (ID 28713174), na proporção de 50% (cinquenta por 

cento) para a sobrevivente e 8,33% (oito vírgula trinta e três por cento) 

para cada um dos sucessores, conforme disposições constantes do 

esboço de partilha. Dispenso a prestação de contas. Em atendimento ao 

art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do quanto necessários aos 

interessados, abra-se vista à Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e 

procedendo-se às anotações necessárias e registro, arquive-se com as 

cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

26 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005077-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NUCY FERNANDES DA ROCHA SONA (REQUERENTE)

DANILO RIBEIRO CAIRES (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RIVELINO LUCIO DE RESENDE OAB - MT7147/O (ADVOGADO(A))

ARIONALDO MADEIRA COSTA OAB - MT13075/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DA ROCHA SONA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1005077-20.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Tratando-se de pedido de 

adjudicação e subsistindo herdeira única, uma vez preenchidos os 

requisitos legais, converto o presente feito de inventário para o rito 

ARROLAMENTO COMUM, nos termos do art. 664, do CPC. Procedam-se as 

devidas anotações. 2. Por corolário, deixo de condicionar o deslinde do 

presente inventário sob o rito de arrolamento comum à prévia 

comprovação do adimplemento do tributo causa mortis, todavia, reputo 

necessário condicionar a transferência dos bens à comprovação do 

respectivo pagamento ou de isenção pela via administrativa, determinando 

a intimação do fisco após a homologação da partilha para lançamento do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes na 

forma da legislação tributária, a teor da nova disposição adotada pelo 

Código de Processo Civil (arts. 662, §2º e 664, §5º, do CPC). Destarte, não 

haverá às partes qualquer providência apta para fins de regularização da 

propriedade dos bens inventariados, senão após a efetiva comprovação 

de sua adimplência perante o fisco. Apenas para não passar em branco, a 

comprovação do recolhimento do ITCMD deve ocorrer previamente à 

efetivação da transferência dos bens inventariados, evitando-se prejuízos 

ao fisco e o congestionamento de processos no judiciário sem a devida 

prestação jurisdicional. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - ARROLAMENTO 

DE BENS - SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA PROLATADA 

ANTES DO RECOLHIMENTO DO ITCD, MAS CONDICIONANDO O REGISTRO 

DA TRANSFERÊNCIA DOS BENS AO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS 

DEVIDOS NA FORMA DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO 

PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS - RECURSO 

DESPROVIDO. Na forma do novo CPC não se exige a juntada de certidão 

ou isenção do ITCD antecipadamente, sendo que após a homologação da 

partilha o Fisco será intimado para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto devido na forma do que dispõe o Art. 659, § 2º e 

662, § 2º do CPC. Não há falar em prejuízo ao Fisco diante da 

homologação da partilha sem que a parte tenha recolhido o ITCD na forma 

do Art. 192 do CTN tendo em vista que o registro/transferência do bem 

está condicionado a comprovação do recolhimento do tributo devido.” 

(TJMT - Ap 57272/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018). Ademais, in casu, leciona Angélica Arruda 

Alvim que ‘a fiscalização tributária quanto ao recolhimento do imposto de 

transmissão será realizada na esfera administrativa, nos termos do art. 

662, do CPC, que se aplica tanto ao arrolamento sumário (art. 659, do 

mesmo Codex) como ao comum (art. 664, do r. diploma legal).’ 

(Comentários ao código de processo civil/coordenação de Angélica 

Arruda Alvim... [et al.]. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 788). Logo, 

eventual inexatidão relativa a pagamentos fiscais deve ser resolvida fora 

do arrolamento, por via administrativa, em sendo o caso. A propósito, ‘o 

Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como 

exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos 

sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as 

características peculiares da transmissão causa mortis.’ (REsp 

1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 01/10/2019, DJe 11/10/2019). Na confluência destes fundamentos, 

relego a intervenção do Fisco Estadual para momento oportuno e 

adequado, isto é, após a homologação da partilha. 3. Outrossim, 

HOMOLOGO o quantum atribuído ao veículo automotor pertencente ao 

acervo, conforme apurado pelo Parquet (ID 30004309), para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, tendo em vista a ausência de oposição do 

inventariante. 4. Pois bem. O feito se encontra apto ao julgamento. 

Trata-se de INVENTARIO sob o rito de ARROLAMENTO COMUM do 

ESPÓLIO de LUCIANA DA ROCHA SONA, sendo inventariante DANILO 

RIBEIRO CAIRES, ambos devidamente qualificados nos autos. Verifica-se 

que há no feito a certidão negativa de débito municipal (ID 20002141), 

estadual (ID 23022808) e federal (ID 20002141), certidão negativa de 

testamento em nome da falecida (ID 30270387), além de Guia de 
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Informação e Apuração do ITCMD, acompanhada do comprovante de 

pagamento do r. tributo (IDs 24801817 e 25027834). Consta do feito as 

primeiras declarações (ID 20001934) e plano final de partilha nos moldes 

legais (ID 29039371). O Ministério Público manifestou concordância ao 

esboço de partilha apresentado (ID 30004308). Em face ao exposto, 

HOMOLOGO a partilha relativa aos bens deixados pela falecida LUCIANA 

DA ROCHA SONA, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Via 

de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I 

do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Sem custas eis que as partes militam sob o pálio da Justiça Gratuita. 

Honorários inaplicáveis à espécie. Após o trânsito em julgado, se nada 

requerido, expeça-se carta de adjudicação em relação aos bens imóveis, 

consoante vindicado no plano de partilha (ID 29039371). Ainda, expeça-se 

alvará, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, autorizando o 

representante do espólio Danilo Ribeiro Caires a transmitir/alienar o veículo 

VW-Voyage, cor branca, placa EZL-5171, melhor descrito e caracterizado 

no CLRV acostado no ID 20001940, de propriedade da falecida Luciana da 

Rocha Sona. Fica o órgão público competente autorizado a deixar de dar 

cumprimento ao alvará judicial caso seja verificada eventual restrição 

administrativa (bloqueio judicial do veiculo via RenaJud) ou restrição 

financeira (alienação fiduciária / arrendamento mercantil, etc..). Faça 

constar do alvará que a autorização judicial em questão não eximirá o 

proprietário do veículo do pagamento de multas ou impostos porventura 

pendentes no ato da transmissão. No mais, determino a prestação de 

contas dos numerários provenientes da r. alienação, os quais deverão ser 

depositados em conta poupança de titularidade da menor Julia S. C. (d.n. 

07/09/2015), mediante movimentação via autorização judicial, a serem 

apresentadas no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a 

transmissão em apreço. Em atendimento as disposições supra, após a 

expedição do quanto necessários aos interessados, abra-se vista do feito 

à Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e procedendo-se às 

anotações necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 26 de 

março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005306-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. M. D. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA OAB - MT5161/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. G. (REQUERIDO)

S. A. G. (REQUERIDO)

F. A. G. (REQUERIDO)

A. A. M. (REQUERIDO)

S. A. D. F. N. (REQUERIDO)

R. C. B. (REQUERIDO)

M. D. S. M. (REQUERIDO)

C. A. M. (REQUERIDO)

8. E. A. D. F. (REQUERIDO)

E. M. D. S. (REQUERIDO)

J. D. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005306-43.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. Prima facie, considerando a 

pretensão vindicada, faculto à autora a apresentação de prova sumária 

que evidencie a convivência do aludido período, consistente em 

documentos que corroborem a condição de companheira do falecido, tais 

como declarações, comprovante de endereço e registros em órgãos ou 

empresas públicas, comércio varejista ou similares, recibos, notas fiscais, 

dentre outros aptos a r. finalidade, sob pena de indeferimento da inicial, 

(CPC, art. 485, I) por ausência de legitimidade ou de interesse (CPC, art. 

485, VI). Na oportunidade, deverá esclarecer eventual reconhecimento 

judicial ou extrajudicial da dita companheira Altahir da Silva Arruda, 

enquanto companheira supérstite, eis que, aparente, tal fato não foi 

contestado no inventário. II. Outrossim, no mesmo prazo, deverá 

apresentar seus documentos de identificação pessoal e do falecido Felicio 

Alves Garcia, uma vez que essenciais a propositura da ação, assim como 

sua certidão de nascimento e/ou casamento, assim como do extinto Felicio 

Alves Garcia, devidamente atualizadas, pois para o reconhecimento da 

união estável exige-se que as partes comprovem, além da convivência 

pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição 

de família, a ausência de impedimentos matrimoniais à constituição dessa 

relação, consoante disposto no art. 1.723, parágrafo 1º, do Código Civil. 

Para provarem a inexistência dos impedimentos, assim como ocorre 

quando do processo de habilitação de casamento, deve a pare 

interessada juntar ao processo suas respectivas certidões de nascimento 

ou casamento, expedidas em data recente, sob pena de indeferimento da 

inicial, (CPC, art. 485, I) por ausência de pressupostos de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). III. 

Doravante, a par da notícia de existência de inventário dos bens deixados 

pelo extinto, no mesmo prazo e sob a mesma pena, deverá instruir o 

processo com cópia das peças essenciais do feito sucessório (petição 

inicial, primeiras declarações, termos de inventariante, plano de partilha e 

eventuais ouras peças de destituição/substituição do múnus) diante da 

ausência de qualquer esclarecimento à respeito do andamento do 

processo e demais questões prejudiciais. IV. Por fim, anoto que as 

questões patrimoniais haverão de ser manejadas perante o juízo 

sucessório, em virtude da competência para a arrecadação dos bens e 

direitos deixados pelo autor da herança para posterior pagamento das 

dívidas e tributos porventura existentes e, finalmente, partilha entre os 

herdeiros. Às providências. Rondonópolis-MT, 27 de março de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1006282-55.2017.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de “Ação de Execução 

de Alimentos” proposta por Heitor H. C. S., menor representado por sua 

genitora, Sra. Rosane Marcia em face de Ítalo da S. B., qualificados nos 

autos. Em pesquisa processual nesta data através do sistema PJE, 

verificou-se a existência de processo de inventário dos bens deixados 

pelo executado, promovida pelo exequente, em razão do óbito na data de 

09/02/2020 (Processo nº. 10023669-60.2020.8.11.0003). É a síntese. 

Decido. É sabido que a característica fundamental do direito de alimentos é 

representada pelo fato de se tratar de direito personalíssimo, na medida 

em que constitui um direito inato tendente a assegurar a subsistência e 

integridade física do alimentado. Decorrência lógica do caráter 

personalíssimo, tem-se que tanto o direito de alimentos como as 

obrigações alimentares são intransmissíveis, extinguindo-se com a morte 

do Alimentante. Acerca do tema, eis singular lição de YUSSEF SAID 

CAHALI: "Em função do caráter personalíssimo da dívida alimentar 

afirmado no art. 402 do CC, falecendo o devedor, não ficariam os seus 

herdeiros obrigados a continuar a cumpri-la; desde que o devedor estava 

adstrito ao seu cumprimento em razão de sua condição pessoal de 

cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, extinguindo-se aquela 

condição pessoal pela MORTE do prestante, do mesmo modo a obrigação 

desaparece, não se transmitindo aos herdeiros do devedor; em condições 

tais, falecido o ALIMENTANTE, não pode o alimentário reclamar que os 

suprimentos, daí por diante, lhes sejam feitos pelos herdeiros ou parentes 

do de cujus; falecendo a pessoa obrigada, a pretensão alimentícia contra 

os seus sucessores somente poderá ser exercitada por direito próprio, ex 

novo, e desde que verificados, entre o necessitado e o herdeiro do 

ALIMENTANTE, os pressupostos dos arts. 396 a 398 do CC (...)"(in Dos 

ALIMENTOS, 3ª ed., p.62). Também nesse sentido, Sílvio Rodrigues explica 

que: "Trata-se de obrigação personalíssima, devida pelo ALIMENTANTE em 

função do parentesco que o liga ao alimentário. Por conseguinte, não se 

transmite aos herdeiros daquele. Se, por exemplo, pessoa obrigada a 

alimentar o pai morre, deixando descendentes, estes não herdam o dever 

de prosseguir fornecendo aqueles ALIMENTOS, que ordinariamente 

caberá aos seus tios paternos (...). Se isso, entretanto, ocorrer, tal 
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obrigação é uma obrigação nova derivada do fato de serem os obrigados 

netos do alimentário; não deve assim ser confundida com a obrigação do 

antigo ALIMENTANTE, que pereceu com ele, por ser intransmissível." (in 

Direito de Família. Saraiva, vol.6, 16ª ed., p.387). Assim, sendo a morte do 

alimentante fato incontroverso, deve o processo ser extinto, sem 

resolução de mérito (CPC, art. 485, IX), pois intransmissíveis tanto o direito 

de alimentos como a obrigação alimentar. A propósito: 'APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PRESTAÇÕES EM ATRASO - FALECIMENTO 

DO ALIMENTANTE NO CURSO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - 

ART. 267, IX, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Extingue-se a obrigação alimentar com a morte 

do devedor de alimentos, devido ao seu caráter personalíssimo. 2. 

Poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o 

pagamento das dívidas vencidas e exigíveis até a data do óbito do 

alimentante. Entretanto, não se presta ao reconhecimento do direito de 

continuar a receber a pensão alimentícia. 3. Por outro lado, necessitando o 

Apelante, este poderá acionar o parente para a prestação de alimentos, 

todavia, baseando-se em nova relação jurídica, ou seja, o exercício da 

pretensão alimentícia contra os sucessores apenas poderá ocorrer por 

direito próprio e não na condição de herdeiro.' (TJPR - Relator: Des. 

Rubens Oliveira Fontoura, Processo: 317344-4, Acórdão: 2271,Fonte: 

7108, Órgão Julgador: 11ª Câmara Cível -Data Julgamento: 22/03/2006). 

Posto isso, DECLARO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

ALIMENTOS, sem resolução de mérito, com fundamento nos termos do 

artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil. Oficie-se à Caixa 

Econômica Federal solicitando-se a desconsideração do expediente antes 

enviado. Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça. Preclusa a 

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

Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1001723-55.2017.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de “Ação de Alimentos 

Gravídicos c.c Alimentos Provisórios”, inicialmente proposta por Caroline 

Dutra Coelho em face de Ricardo Campos Contó, devidamente 

qualificados. Em síntese, após a narrativa fática, postulou pela fixação dos 

alimentos gravídicos provisórios em 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e, 

a partir do nascimento, a fixação em alimentos definitivos no importe de R$ 

3.000,00 (três mil reais), incluindo férias, 13º salário, horas extras e 

verbas rescisórias enquanto empregado e, R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

quando sobrevier o desemprego ou exercício de trabalho sem vínculo 

formal. Ao final, ainda, pugnou a requerente pela divisão igualitária das 

despesas com o procedimento médico hospitalar, assim como dos valores 

adimplidos pela requerente no curso da gestação. Com a inicial, a autora 

apresentou documentos de identificação pessoal, conversas mantidas 

pelo aplicativo whatsapp, ultrossonografia, notas fiscais de exames, 

consultas médicas e medicamentos. Instada, a requerente peticionou ao ID 

615479, promovendo a regular emenda à inicial para retificar o valor da 

causa, discriminando os valores postulados à título de despesas com a 

gestação e majorando o valor outrora vindicado à título de alimentos, para 

o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil) reais mensais, incluindo-se todas as 

verbas trabalhistas, assim como o polo ativo da demanda, para constar a 

recém-nascida Bella D. C. (ID 6154379). Ato contínuo, noticiou o 

reconhecimento voluntário da paternidade, jungindo ao assento civil da 

petiz Bella. D. C. C., requerendo a conversão da ação para Ação de 

Alimentos (ID 7976736). A pretensão foi acolhida no decisum de ID 

8044693, concedendo em favor da autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, bem como estabelecendo os alimentos provisórios na 

importância de 2 (dois) salários mínimos (ID 8044693). Noticiado os dados 

bancários pela demandante (ID 8321346). A sessão de conciliação restou 

infrutífera (ID 9259615). O requerido foi citado pessoalmente, postulando 

pela habilitação nos autos (ID 9040005). Ao ID 9470101, ancorou decisão 

em Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo requerido, deferindo 

parcialmente a irresignação intentada, para fins de reduzir os alimentos 

provisórios ao patamar de um (01) e meio (1/2) salário-mínimo. 

Regularização processual da legitimidade ao pedido de alimentos (ID 

9563474). Contestação ofertada ao ID 9576712, noticiando o ajuizamento 

da demanda relativa a guarda e regulamentação de visitas, com êxito na 

autocomposição entre as partes referente à temática (PJE nº. 

1003560-48.2017.8.11.0003). Por outro lado, sustentou a impossibilidade 

de fazer frente ao quanto postulado pela autora, impugnando os pedidos 

vindicados nesta ação em relação aos valores gastos pela genitora no 

curso da gestação, uma vez que a requerente poderia ter utilizado o 

tratamento hospitalar do SUS. Na oportunidade, ainda, discriminou suas 

despesas a fim de evidenciar suas possibilidades, e ao final, requer seja 

mantido o valor dos alimentos estabelecidos de Tribunal de Justiça em 

sede de recurso. Juntou documentos. Sobreveio réplica (ID 10369154), 

refutando os argumentos lançados na defesa, assim como atualizando os 

valores dispendidos à título de despesas durante a gestação até o início 

do pagamento dos alimentos pelo requerido e, ao final, pugnando 

procedência dos pedidos iniciais com a consequente fixação dos 

alimentos definitivos no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Juntou 

documentos. Instados à manifestarem acerca das provas que 

eventualmente pretendiam produzir, o requerido apresentou petição ao ID 

11814350 e a autora ao ID 11838399. A douta representante do Ministério 

Público opinou pela procedência dos pedidos relacionada às despesas 

advindas do período gestacional e, por outro lado, defendeu a 

necessidade de dilação probatória em relação aos alimentos vindicados 

(ID 12069854). Ao ID 12271676 aportou Acordão proferido nos autos do 

Recurso de Agravo de Instrumento antes interposto pelo requerido, dando 

parcial provimento a investida, para fins de fixar o valor dos alimentos 

provisórios em um (um) salário mínimo e meio (1/2). Em decisão de 

saneamento e organização do processo, não foi acolhida a preliminar de 

incompetência do Juízo, assim como ponderado os requerimentos 

vindicados pelas partes, deferindo-se aqueles úteis ao encaminhamento 

do feito ao julgamento do mérito e indeferimento daquelas consideradas 

inúteis ou meramente protelatórias. Na ocasião, outrossim, foi deferido a 

produção de prova testemunhal, com o agendamento da solenidade 

instrutória (ID 1273610). Em seguida, o requerido compareceu aos autos, 

instruindo com a certidão de nascimento da filha menor de idade que 

também é sua dependente, e manuscritos que comprovam o auxílio no 

sustento da prole Sophia M. de O. C. (d.n. 1º/07/2010), ainda, reforçou na 

narrativa fática a sua incapacidade contributiva nos moldes postulados 

pela autora (ID 13120160). A autora através da petição vertida no ID 

14215097 pugnou pelo cancelamento da audiência antes agendada, 

sobretudo diante da ausência de apresentação do rol de testemunhas no 

prazo legal, postulando, ato contínuo, pela quebra de sigilo fiscal do 

requerido, a fim de evidenciar as possibilidades do alimentante. Os r. 

pedidos foram indeferidos, a teor da motivação lançada na decisão de ID 

14296675. Ademais, declarou preclusa a produção de prova pelos 

litigantes, oportunizando a apresentação das razões finais, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias. Ao ID 14702734 o requerido apresentou os 

memoriais finais, em suma, postulando pela fixação dos alimentos 

definitivos no patamar atualmente estabelecidos em sede de Agravo de 

Instrumento, isto é, ao correspondente a um salário mínimo e meio, assim 

como a improcedência dos demais pedidos vertidos na peça de ingresso. 

Memorias finais pela parte demandante (ID 14716199) que, após digressão 

fática do processo, pugnou pela procedência da demanda, com a 

consequente condenação do requerido aos alimentos definitivos em favor 

da prole comum em três salários mínimos, e restituição de metades das 

despesas no curso da gestação. Em parecer, o Ministério Público sugeriu 

a parcial procedência dos pedidos, para fixar os alimentos definitivos no 

patamar de dois salários mínimos, assim como condenar o requerido ao 

pagamento de metade das despesas advindas do período gestacional. 

Instado a se manifestar a respeito dos documentos jungidos aos autos 

pela demandante, o requerido pugnou pela desconsideração de r. acervo, 

uma vez que apresentados extemporaneamente, tal como os memoriais. 

Na oportunidade, questionou o recibo apresentado relativos ao gasto com 

“babá”, apresentados pela autora antes do encerramento da instrução 

probatória (ID 17907156). Manifestação da parte autora acerca da objeção 

registrada pelo demandado, postulando pela juntada de novos documentos 

aptos a influir na decisão de mérito, consistente nos extratos de 
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rendimentos do alimentante, extraído através do Portal da Transparência 

(ID 17992344). Diante dos derradeiros registros, restou reiteradamente 

oportunizada a manifestação da parte adversa acerca dos documentos 

apresentados com cada inumerável manifestação, consoante se nota dos 

ID’s 20212477, 21411708, 23799024, ID 25574666, 26974117. Relatei o 

essencial. Decido. Cuidava-se, inicialmente de “Ação de Alimentos 

Gravídicos c.c Alimentos Provisórios”, proposta por Caroline Dutra Coelho, 

convertida em “Ação de Alimentos” após o nascimento de Bella D. C. C., 

representada pela genitora, em face de Ricardo Campos Contó, 

devidamente qualificados. Por sua vez, o Juízo segue orientação do artigo 

373, I, do CPC e da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça 

no sentido de que pesa sobre à parte autora provar o fato constitutivo de 

seu direito, ou seja, a necessidade aos alimentos ora vindicados e, por 

sua vez, compete ao demandado, a prova de quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito (artigo 373, II), isto é, sua 

capacidade contributiva. Nesse sentido: ‘Cabe aos autores o ônus da 

prova do fato constitutivo do direito e compete ao réu constituir prova dos 

fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado’ (STJ-2ª 

Turma, REsp. nº 510.114/AL, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em 

23/10/2007). Pois bem, no caso em tela, é inquestionável a necessidade 

da alimentanda, in casu, presumida em razão da menoridade, que, por 

óbvio, como qualquer criança, necessita de diversos cuidados para 

manutenção da sua saúde, itens diversos de consumo destinados à 

alimentação, higiene pessoal, vestimentas, bem como lazer, 

entretenimento, etc. A esse respeito, os comprovantes trazidos durante a 

instrução probatória corroboram as necessidades da petiz. É certo, 

porém, que os gastos com vestuário não são dispendidos todos os 

meses, porém, há certa frequência neste momento de desenvolvimento 

físico e crescimento da criança. Além disso, nota-se que a genitora 

também precisa trabalhar para contribuir com mantença da filha, e diante 

dessa realidade é necessário dispor de terceiros para auxiliar nos 

cuidados da pequena, seja em casa ou em instituição de ensino com tal 

atribuição. No mais, destaca-se, ainda, as despesas relacionadas a 

eventuais medicamentos, lazer e entretenimento e etc. Assim, a obrigação 

de prestar alimentos à filha menor é inconteste. A questão que 

remanesce, então, centra-se apenas no valor. O valor dos alimentos deve 

s e r  f i x a d o  r e s p e i t a n d o  o  t r i n ô m i o  c o n t e m p o r â n e o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade. No contexto dos autos, 

observa-se que o alimentante é médico, profissão de relevante 

reconhecimento neste país, que malgrado seja cediço os custos para 

manutenção da ocupação profissional, por meio de cursos de qualificação 

e aperfeiçoamento, despesas mensais do consultório e, conquanto 

também público e notório a rentabilidade da atividade, que pode ser 

desempenhada através de prestação de serviços/contratos em hospitais 

e congêneres públicos, privados, plantões e ainda, atividade como 

autônomo em clinica própria ou em parceria. Deve ser ponderado que o 

demandado possui outra filha, também menor de idade a quem auxilia na 

manutenção com alimentos ajustados com a genitora daquela. Outrossim, 

registra-se, que ao que dos autos consta, a pós-graduação noticiada já 

findou, considerando o contrato com a instituição e ensino apresentada 

juntamente com a contestação. De mais a mais, revela-se que não houve 

comprovação, pelo demandado, de sua desprimorosa capacidade 

contributiva, mantendo-se na cômoda posição de argumentar que não 

possui capacidade financeira aos alimentos no importe vindicado e que a 

autora não comprovou suas alegações. Destaca-se que a autora 

abarrotou os autos com comprovantes dos rendimentos “públicos” do 

genitor, deixando o requerido de apresentar elementos aptos a afastar tais 

alegações e, omitindo, por outro lado, os recebimentos advindos da 

atuação na clínica particular (ID 23799024). Diante disso, restou 

demonstrado que o genitor possui condições financeiras de suportar o 

ônus alimentício em favor da filha Bella. Destarte, em harmonia ao parecer 

ministerial, esse quantum deverá ser fixado no patamar de 2 (DOIS) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, vencível todo dia 10 de cada mês, o que é justo 

l e v a n d o - s e  e m  c o n s i d e r a ç ã o  o  t r i n ô m i o 

necessidade/possibilidade/proporcionalidade. Menos do que isso seria 

muito ínfimo, e mais do que isso comprometeria a desproporcional a 

necessidade da filha e possibilidade do genitor, aliado à necessária 

parcela contributiva da genitora, ressaltando que por ela ser detentora da 

guarda fática da criança, por evidente, dispende mensalmente valor bem 

superior ao ora fixado para a manutenção do bem estar da filha 

concedendo-lhe moradia adequada, alimentação, lazer, etc. Logo, o 

percentual é o razoável e fica dessa forma decidido, como forma de 

solução mais adequada ao caso em testilha e que melhor se amolda à 

regra do art. 1.694, § 1º do Código Civil, deixando de fixar a obrigação na 

moldagem in natura por entender estar o patamar ora fixado em sintonia ao 

princípio da proporcionalidade. Ademais, a fixação de obrigação de 

custeio de parte das despesas extraordinárias da infante retrataria 

obrigação genérica, de difícil liquidação numa eventual necessidade de 

execução forçada da sentença, dando azo também à futura judicialização 

do tema, via revisional, em fragrante contrariedade à almejada busca da 

pacificação social. Deixo de determinar o oficiamento ao empregador para 

o desconto em folho, sobretudo diante da ausência de estabilidade junto 

ao órgão público municipal, e a rotatividade de contratação/exoneração 

demonstrada nos autos, o que poderá, em verdade, acarretar mais 

prejuízos e transtornos à prole do que benefício. DAS DESPESAS 

DURANTE GESTAÇÃO Pois bem. A autora ajuizou a presente demanda 

titulada como Ação de Alimentos Gravídicos, sob o fundamento de que 

desde a comunicação da gravidez, não contribuiu com qualquer verba 

para os preparativos da chegada da filha, arcando sozinha com os gastos 

referentes ao enxoval, exames, medicamento e consultas médicas. A 

legislação correlata, estabelece que os alimentos vindicados neste período 

compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais 

do período de gestacional e que sejam dela decorrentes, da concepção ao 

parto, incluindo-se as referentes a alimentação especial, assistência 

médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, 

medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas 

indispensáveis, a juízo do médico, além de outras que o juiz considere 

pertinentes. (Lei 11.804/2008, art. 2º). Ademais, poderia ter o réu se 

precavido e ofertado alimentos gravídicos durante a gestação ou 

contribuído com as despesas advindas nesse período, porém, não o fez e, 

portanto, deve arcar com a metade das despesas mencionadas na petição 

inicial e na respectiva emenda à inicial (ID’s 5560143 e 6154466) e 

comprovantes correlatos atrelados às respectivas petições, promovida 

antes do efetivo recebimento e processamento da ação. Doravante, 

entendo que não deve ser integralizado no montante a ser ressarcido, 

aquelas despesas atualizadas pela autora e incluídas como devidas até o 

início do pagamento dos alimentos pelo requerido, até porque os alimentos 

provisórios foram fixados pouquíssimo tempo em seguida ao nascimento 

da criança, não se justificando a distribuição desse ônus, especialmente 

aquele indicado como babá e vestuário após o nascimento da criança cujo 

encargo alimentar antes estabelecidos é destinado a contribuir com estas 

despesas (ID 10368906). Sendo assim, considerando o regime da 

proporcionalidade e da razoabilidade dos direitos e obrigações, justo que 

tais despesas devem ser repartidas igualitariamente entre as partes, cujo 

valor indicado corresponde ao total de R$ 9.868,93 (nove mil oitocentos e 

sessenta e oito reais e noventa e três centavos), conforme discriminado 

na petição de ID 6154466 e documentos de comprovação atrelados. O 

termo inicial dos juros de mora será a citação, visto que não houve 

anterior constituição em mora. Nesse compasso, é tudo o que basta para 

a solução desta lide. Os demais argumentos tecidos pelas partes não são 

capazes de infirmar a conclusão deste juiz. Neste sentido, o enunciado nº 

12, da ENFAM: “Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 

489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame 

tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão 

subordinante.”. Por derradeiro, cumpre assentar que se considera 

prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, 

observando-se que é pacífico no E. STJ que, tratando-se de 

prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos 

legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 

18205/SP, Min. FélixFischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Ante o exposto e de 

tudo o mais que dos autos consta, JULGO em parte PROCEDENTE o pedido 

manifestado na presente ação, dando o feito como EXTINTO com análise 

de seu mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC, assinalando que a 

temática da verba alimentar e condenação no rateio de despesas 

pretéritas decorrentes da gravidez em comento obedecerá ao acima 

determinado. Retifiquem-se o valor da causa, consoante oportunamente 

atribuído em sede de emenda à inicial (ID 6154379). Face ao resultado do 

julgamento, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e das 

despesas processuais, bem como dos honorários do (a) procurador (a) 

da parte autora, que fixo ante ao trabalho desempenhado no patamar 

equivalente a 15 % (quinze por cento) do valor atribuído à causa (ID 

6154379), devidamente corrigido pelo INPC. Ficam as partes advertidas, 

desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das 

hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará 
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a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por 

não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" 

(art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para 

oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, 

também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. 

Após, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do 

recurso de apelação. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas estilares. Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016328-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. J. B. R. (REQUERENTE)

R. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURO MENDES DE ANDRADE OAB - MT8958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1016328-35.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de “Ação de Divórcio e 

Partilha de Bens c/c Guarda, Alimentos e Arrolamento de Bens” ajuizado 

por ROSANGELA R. e PAULO J. B. R., representado pela primeira, em face 

de PAULO M. B., todos devidamente qualificados nos autos. A inicial foi 

recebida no ID 27477213. O aditamento ao pleito exordial aportou no ID 

29443794, pugnando o casal, em conjunto, pela homologação do divórcio 

e partilha dos bens comuns. Após um ato e outro, as partes postularam 

pela extinção do feito, ante a reconciliação dos consortes na esfera 

extrajudicial (ID 30288145). Relatei o essencial. Decido. Tendo em vista 

que as partes se reconciliaram, patente a ausência de interesse 

processual superveniente. Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Via de consequência, revogo o provimento liminar concedido quando 

do recebimento da inaugural e procedo a baixa no gravame aposto na 

motocicleta Honda/Biz, placa QBY-0075, cor preta, via Sistema Renajud. 

Considerando-se o disposto no artigo 1000 do CPC, não há interesse 

recursal e a sentença tem eficácia imediata, dispensando a lavratura de 

certidão cartorária a respeito. Dispenso o recolhimento das custas 

processuais remanescentes, com supedâneo no art. 90, §3º, do CPC. 

Honorários na forma pactuada. Arquive-se, oportunamente. Notifique-se o 

Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

27 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013546-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. A. (AUTOR(A))

S. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1013546-55.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Sopesando-se que o pedido 

formulado nos IDs 29630184 e 30728282 já foi objeto de análise através 

do decisum lançado em 28 de fevereiro de 2020 (ID 29701928), o qual ora 

reitero e, ante ao regime de teletrabalho instituído pela Portaria Conjunta nº. 

249/20-TJMT, intime-se o requerido, via Oficial de Justiça Plantonista, a fim 

de cientificá-lo do provimento concedido, sobretudo a par do caráter 

alimentar dos interesses em baila. 2. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo de 

defesa, seguindo-se ao quanto disposto no art. 350, do CPC, em sendo o 

caso. 3. Após, tornem-me conclusos. Às providências. Rondonópolis/MT, 

27 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013546-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. A. (AUTOR(A))

S. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1013546-55.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Sopesando-se que o pedido 

formulado nos IDs 29630184 e 30728282 já foi objeto de análise através 

do decisum lançado em 28 de fevereiro de 2020 (ID 29701928), o qual ora 

reitero e, ante ao regime de teletrabalho instituído pela Portaria Conjunta nº. 

249/20-TJMT, intime-se o requerido, via Oficial de Justiça Plantonista, a fim 

de cientificá-lo do provimento concedido, sobretudo a par do caráter 

alimentar dos interesses em baila. 2. Sem prejuízo, aguarde-se o prazo de 

defesa, seguindo-se ao quanto disposto no art. 350, do CPC, em sendo o 

caso. 3. Após, tornem-me conclusos. Às providências. Rondonópolis/MT, 

27 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1013546-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. L. A. (AUTOR(A))

S. A. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA 

CONSTITUÍDA PARA PROCEDER O CUMPRIMENTO DA DECISÃO 

ID.29701928, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1008098-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. A. D. S. (REQUERENTE)

G. M. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008098-38.2018.8.11.0003 Vistos etc., A teor das ponderações 

tecidas no parecer ministerial, designo audiência de entrevista com o 

interditando para o dia 13 de agosto de 2020, às 15h30 min, a ser 

realizada neste Juízo. Intime-se as partes. Notifique-se o Parquet. 

Rondonópolis-MT, 26 de março de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001001-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NATALICIA DA CONCEICAO RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Medeiros Araújo OAB - MT13068/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON RODRIGUES RAMOS (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 
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1001001-84.2018.8.11.0003. Vistos etc., De início, verifico que o processo 

não está maduro para julgamento e, desta forma, converto em diligência 

concedendo o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias à autora para, 

apresentar o plano final de partilha, acompanhado da sua certidão de 

casamento, bem como da certidão de nascimento do falecido, ainda, as 

certidões negativas de débitos no âmbito estadual e municipal, ou ao 

menos de certidão positiva com efeitos negativos das respectivas 

esferas, sob pena de extinção do processo. Ademais, acaso não 

manifeste interesse na conversão do presente inventário para 

Arrolamento Sumário, deverá instruir o processo com a declaração de 

isenção do imposto ITCMD ou o comprovante de recolhimento do mesmo. 

Ultimadas as diligências, renove-se a conclusão. Rondonópolis-MT, 27 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: 1006413-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. J. F. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELAINE FERNANDES DE SOUZA OAB - 838.987.271-49 

(REPRESENTANTE)

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO OAB - MT0003981A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. N. C. (REU)

M. S. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1006413-30.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, considerando 

que as partes não apresentaram rol de testemunhas no prazo assinalado 

no decisum de ID 27583895, declaro preclusa a produção de prova 

testemunhal nos termos do artigo 223 do Código de Ritos. Ademais, a par 

do quando noticiado pelo Sr. Meirinho na certidão registrada no ID 

27583895, dando conta da impossibilidade de proceder a intimação da 

parte autora, ante a noticiada mudança de endereço da mesma, intime-a 

via causídico para, no prazo de 05 (cinco) dias, informe aos autos 

endereço atualizado, sob pena de extinção. Na oportunidade deverá 

formular pedido apto ao regular processamento do feito. Oportunamente, 

colha-se parecer ministerial. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 27 de março de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012390-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. T. D. S. P. (REQUERIDO)

 

Processo: 1012390-66.2018.8.11.0003. Vistos etc., JUNHO GONZAGA 

PINTO devidamente qualificado e representado propôs a presente ação de 

DIVÓRCIO LITIGIOSO em face de ALESSANDRA TEIXEIRA DA SILVA 

PINTO, também qualificada nos autos. Relata a parte autora que contraiu 

núpcias com a parte ré na data de 23.06.1988, sob o regime de comunhão 

parcial de bens, inexistindo patrimônio a ser partilhado, assinalando que no 

curso da convivência não adveio o nascimento de filhos. Requer seja 

julgado procedente o pedido. Junta documentos. Houve a citação por 

pessoal da parte requerida (id n. 29442106). A parte requerida deixou 

transcorrer in albis o prazo para apresentar resposta. Relatei o essencial. 

Fundamento. DECIDO. Prima facie, considerando-se a natureza da causa, 

notadamente a ausência de interesse de incapazes, deixo de abrir vista 

dos autos ao Ministério Público, passando desde já ao exame do pedido 

autoral. Verifica-se dos autos que a parte Requerida apesar de 

devidamente citada, quedou-se inerte, deixando de oferecer resposta à 

ação no prazo legal. Nesse contexto, sem embargo de entendimentos em 

contrário, entendo que o divórcio por si só não é direito indisponível, 

podendo, no entanto, os efeitos de sua decretação vir a ser, a exemplo 

dos relacionados à guarda de filho e alimentos. Contudo, considerando a 

delimitação do pedido autoral, tenho que não há que se falar em direitos 

indisponíveis, sendo certo que o direito de ruptura do vínculo matrimonial é 

um direito disponível do casal, de modo que perfeitamente cabível a 

aplicação dos efeitos da revelia, notadamente porque tais efeitos incidem 

apenas sobre matéria de fato e não de direito. Ademais, resta claro que a 

pretensão do Requerente é apenas definir a sua situação fática, 

rompendo o vínculo conjugal existente com a Requerida apenas no papel. 

Com efeito, à luz da redação dada ao § 6º do Art. 226 da Constituição 

Federal pela Emenda Constitucional nº 66 de 2010, publicada em 14 de 

julho de 2010, “o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”, ou 

seja, a lei não mais exige para o deferimento do pedido inicial, a 

comprovação de que o casal se encontre separado de fato por mais de 

dois anos. O fato de ter havido a separação de longa data, constitui-se 

indubitavelmente em motivo bastante para o divórcio e torna possível 

pedido de extinção do vínculo matrimonial. Quanto ao nome conjugal (CC, 

1.565, § 1º), somente deverá ser modificado diante de opção expressa 

nesse sentido por parte do cônjuge que adotou o sobrenome do outro (CC, 

1.578, § 2º). Neste particular, assinalo que sendo o nome direito da 

personalidade previsto no artigo 16 do Código Civil, o cônjuge pode optar 

por permanecer usando o patronímico da esposa, quando da separação, 

se este já incorporou a sua personalidade, bastando que manifeste tal 

pretensão, sendo que in casu o cônjuge interessado não exerceu 

pessoalmente a opção. Por oportuno, confira-se a lição de Cristiano 

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: “Uma vez alterado o nome, 

advindo, eventualmente, a dissolução do casamento pelo divórcio, 

aplica-se a regra do direito à manutenção do nome patronímico, uma vez 

que se trata de direito da personalidade e, como tal, devidamente 

incorporado à própria personalidade jurídica do titular, sendo-lhe 

indisponível relativamente. Assim sendo, a regra geral é que no divórcio, o 

cônjuge permanecerá com o nome de casado, salvo expressa 

manifestação em sentido contrário. Aliás, qualquer ato de disposição com 

relação ao nome tem de ser expresso, na sendo possível a perda tácita ou 

presumida de um direito da personalidade (e o nome está enquadrado 

como tal, inclusive contemplado nos arts. 16 a 19 do Código Civil). Por 

isso, manter, ou não, o nome de casado concerne à própria dignidade da 

pessoa, sendo-lhe inafastável e dependendo, fundamentalmente, de sua 

própria manifestação de vontade. (...) Trata-se de direito da personalidade 

que, ao ser acrescido, agrega-se aos valores personalíssimos do titular, 

somente podendo lhe ser subtraído por sua expressa manifestação de 

vontade” (In Direito das Famílias, 3ª Ed. Editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 

2011, p. 415/416). Posto isso, decreto o DIVÓRCIO de JUNHO GONZAGA 

PINTO e ALESSANDRA TEIXEIRA DA SILVA PINTO, com fundamento no 

artigo 1580, § 2º do Código Civil, bem como nos artigos 2º, IV c/c art. 40 

todos da Lei 6.515/77, declarando cessados todos os deveres inerentes 

ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Deixo de 

pronunciar-me em relação aos bens, pois o casal nada tem a partilhar. A 

divorcianda continuará a utilizar o nome de casada. Sem custas e 

honorários eis que o feito tramita sob o pálio da Justiça gratuita. Neste 

particular, registro que tratando-se de processo necessário e não 

havendo impugnação ao pedido inicial (revelia), não há, também, 

sucumbência, fato esse que exclui a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 

Preclusa a via recursal, expeça-se o competente mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais (ID 

15429133). Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. I. Rondonópolis, 27 de março de 2020. Cláudia Beatriz 

Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008257-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN RONDON FERREIRA BRAVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI FURLAM FERREIRA (REQUERIDO)

EUDETE TEIXEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

GIULIANO RONDON FERREIRA BRAVO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS PAULO SANTOS DA SILVA OAB - MT9565-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

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

SUZANE LIMA GARCIA FERREIRA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 
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1008257-78.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Inventário ajuizado 

por GIAN RONDON FERREIRA BRAVO, em razão do óbito de GIOVANI 

FURLAN FERREIRA, ambos devidamente qualificados nos autos. O feito foi 

recebido, nomeando-se o requerente como inventariante (ID 15512756). 

Aportaram as primeiras declarações (ID 16153949). Sobreveio pedido 

formulado por Eudete Teixeira dos Santos no ID 17559521, alegando ser 

herdeira/ascendente da falecida Patricia Regina Teixeira de Medeiros 

Santos, suscitando a existência de união estável entre esta e o ora autor 

da herança, bem como a ocorrência de comoriência entre ambos. 

Deliberou-se pela apresentação dos documentos essenciais ao 

prosseguimento do feito no ID 18889582, deixando o inventariante 

transcorrer in albis o lapso. Adiante, concedeu-se nova dilação de prazo 

para o cumprimento do decisum (ID 22836814), determinando-se, ainda, a 

vinculação do presente procedimento ao inventário dos bens deixados por 

Patricia Regina Teixeira de Medeiros Santos, em tramitação perante esta 

especializada, sob nº. 1012482-44.2018.8.11.0003. Em todo caso, o prazo 

transcorreu sem qualquer manifestação da parte interessada, culminando 

na tentativa de intimação pessoal do representante da massa para 

conferir andamento ao feito (ID 26130494), sob pena de extinção. 

Conquanto, o inventariante não foi localizado no endereço informado nos 

autos, sendo informado pelo atual morador que o autor não reside naquela 

localidade (ID 28270012). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o 

inventariante deixou de dar prosseguimento ao feito, encontrando-se os 

autos sem a apresentação dos documentos necessários ao andamento do 

inventário, embora o decisum seja datado de 25 de março de 2019, não 

havendo qualquer inclinação ao seu atendimento, estando a atuação do 

inventariante em contrariedade as providências descritas no art. 618, do 

CPC. Deveras, em que pese o feito conte com outros herdeiros habilitados, 

não há qualquer objeção acerca da atual condução do inventário, 

preferindo os sucessores a inércia, revelando-se cômoda a situação para 

todos os participantes da actio. Destarte, a desídia do inventariante em 

continuar com a demanda impõe reconhecer que o feito carece de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Desta 

feita, alternativa outra não há senão a extinção dos autos sem resolução 

do mérito. Se não bastasse, consta que o representante do espólio se 

mudou do endereço informados nos autos, ressaindo infrutífero o 

chamamento pessoal. Ad argumentandum tantum, é dever das partes 

comunicar qualquer mudança de endereço (art. 274, parágrafo único, 

CPC), porquanto, na hipótese, a alteração ocorreu sem qualquer 

comunicação no feito. Tal obrigação também foi reproduzida pelo 

legislador no rol de deveres das partes e de seus procuradores (vide art. 

77, V, do CPC), presumindo-se válida, portanto, a intimação dirigida ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada 

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço, como no caso sub judice. Com efeito, ao Juiz cumpre policiar o 

feito, dar o necessário impulso oficial e extingui-lo nos casos que 

encontrar permissivo constitucional ou legal. É defeso manter processos 

em arquivos cartorários, numa eterna suspensão, à espera, destarte, de 

uma providência que não vem ou nunca virá. Pelo simples argumento de 

que não há previsão legal disciplinando o que se fazer, porém, o feito não 

pode ficar suspenso “sine die” (ação de conhecimento, cautelares, fase 

executiva ou ação de execução “formalmente em andamento” X ação de 

conhecimento, cautelares, fase executiva ou ação de execução 

“materialmente parada”). O Estado-Juiz, não se perdendo da memória a 

proporcionalidade e razoabilidade, deve impedir a eternização dos feitos 

(art. 139, incs. II e III, do CPC). Em nível magno, acerca do bom andamento 

da máquina estatal, em prol dos interesses público e privado, não se pode 

tirar da vista o postulado da eficiência, com ou sem as ramificações 

debatidas, ou categorias distintas e autônomas, nas quais sejam se 

destacam: a economicidade, a eficácia e a eficiência. Com variante 

econômica, segundo alguns, a economicidade determina aos Poderes 

constituídos empregarem, adequadamente, os recursos à disposição; a 

eficácia prega a imprescindibilidade de ação idônea e apta à obtenção 

efetiva de resultados; e a eficiência clama um balanço ou critério relativo 

aos custos despendidos e as vantagens granjeadas. A ordem 

constitucional demanda que o ordenamento infraconstitucional finque suas 

raízes na máxima efetividade do texto constitucional, aplicando-se cariz 

teleológico e sistemático sobre a norma interpretada. O desejo da Lei, aqui 

considerada em sua acepção genérica, independente das fontes de direito 

- lei escrita, costumes, princípios gerais não positivados, valores, doutrina, 

jurisprudência e dogmática, precisa ser verdadeiramente descortinado e 

concretizado para prevalecer a Justiça, no aspecto individual e coletivo. 

Empiricamente, a Lei é interpretada diante de um caso da vida, cabendo ao 

hermeneuta conduzi-la do abstrato para o concreto por métodos 

hermenêuticos (FIUZA, C. Direito civil. Curso completo. 8º ed., Belo 

Horizonte: Del Rey, 2004). Em termos conceituais, penetrando-se 

mutuamente, a hermenêutica volta-se à ciência da interpretação, movida 

em investigar sistematicamente o sentido e conteúdo das normas jurídicas, 

mirando sua aplicação por variados métodos; a interpretação propriamente 

dita, por seu turno, realiza o sentido e o alcance das normas jurídicas; por 

fim, a aplicação da lei trabalha com a subsunção das situações fáticas 

aos preceitos legais, dando azo à concretização daquilo até então 

previsto num plano ideal traçado pelo legislador. Os princípios de direito, 

com sobrelevada generalidade e abstração, marcante índole valorativa e 

sem ditar uma ação ou omissão, distinguem-se das disposições legais, as 

quais, positivas ou negativas, são formalmente obrigatórias e específicas. 

Aqueles desanuviam e dão efetividade a estas, adequando-as ao caso 

concreto quando há diferentes argumentações e preferências de sentido 

e alcance (vide HORTA, F.G. A. Do concurso aparente de normas penais. 

Rio de Janeiro: Lumens Juris, 2007). Mediante integração normativa, na 

hipótese de o intérprete não alcançar a completa subsunção do fato da 

vida analisado ao texto legislativo, os princípios também podem completar 

sua atividade dentro do sistema legal. Porém, variando com influências do 

Estado, região, época e ânimo de quem deles lança mão, baseados em 

preceitos políticos, sociais e ideológicos, a aplicação desnorteada de 

princípios não escritos é melindrosa. Impõe-se, por isso, vigília e 

compatibilização deles à realidade e ao próprio ordenamento constitucional 

e sub-constitucional a que se inclinam, sob pena de sucumbirem em suas 

essências, na mesma velocidade com que valores sociais e jurídicos se 

perdem e aparecem injustiças. A tensão entre princípios, pela ausência de 

graduação entre eles, é quitada na esfera da ponderação e em nível de 

incompatibilidade lógica, sob uma amplitude argumentativa francamente 

ampla e aberta e pluralidade de interesses e pretensões. Diante de um 

confronto próprio, procura-se a harmonização ou concordância prática, 

força normativa, interpretação conforme, máxima efetividade, efeito 

integrador, justeza ou conformidade funcional do sistema (vide LENZA, P. 

Direito constitucional esquematizado. 12ª ed., São Paulo: Saraiva, 2008). 

De qualquer forma, num ou noutro caso, pelo menos a proporcionalidade e 

a razoabilidade servem de pilar, diretriz ou limite ao plano abstrato e 

concreto, ao aberto e fechado. As duas podem ser mecanismos hábeis à 

concretização da plena Justiça e a impedir que se ofenda de morte a 

tripartição de Poderes, cada qual com suas funções típicas. Entrementes, 

não guardo dúvidas de que o Poder Judiciário deve atender ao 

jurisdicionado (princípio da inafastabilidade da jurisdição), mas assim o 

deve proceder na exata medida da necessidade e interesse daquele que 

provoca a atuação estatal. In casu, a despeito de se tratar de inventário, o 

processo não pode ficar indefinidamente paralisado e inerte, mormente 

considerando-se as circunstâncias acima referidas, restando 

efetivamente inviabilizado o Juízo de promover a movimentação da marcha 

processual. Tal preceito comporta aplicabilidade ao feito em apreço, 

notadamente diante do lapso temporal percorrido desde o ingresso da 

demanda sem a apresentação dos documentos necessários ao deslinde 

do inventário. A propósito, sobre o inventário, registre-se que o art. 989 do 

CPC/1973, ao prescrever que o Juiz deveria, de ofício, iniciar o inventário 

se nenhum dos herdeiros ou interessados requerê-lo no prazo legal, não 

foi recepcionado pela Constituição Federal na medida em que a Carta 

Magna assegura o devido processo legal (art. 5º, inc. LIV) como direito 

fundamental, e dentre as diversas formas de se expressar este instituto 

há o dever de imparcialidade que deve orientar a prestação jurisdicional. 

Portanto, uma vez que o inventário trata de solucionar, primordialmente, 

questões patrimoniais, inexiste qualquer fundamento jurídico razoável a 

legitimar uma ação de ofício do Juízo. Diferentemente da atuação do 

Magistrado frente a questões envolvendo direitos fundamentais, como a 

dignidade da pessoa humana, à guisa do que ocorre em temas envolvendo 

crianças e adolescentes em situações de risco, quando então há direitos 

de uma magnitude tal que legitimam, como a propósito trata o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, atuações de ofício do Magistrado, 

diferentemente, como já dito, destas circunstâncias que guardam, em si, 

justificativas constitucionais para a atuação de ofício, quaisquer outras 

disposições legais que pretendam conferir ao julgador tal atribuição 

comprometem, sem dúvida, o devido processo legal. Logo, mesmo quando 

há incapazes, o fato é que a inexistência de um processo de inventário em 
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nada lhes prejudica, pois a situação patrimonial que se lhes aproveita – em 

função da sucessão – não é alterada, já que sem partilha não pode haver 

disposição de bens. De tal sorte, mesmo contando com a presença de 

incapazes, a questão continua a ser, em primeiro plano, patrimonial e, por 

conseguinte, não é apta a autorizar – em razão da cláusula do devido 

processo legal – a excepcional atuação de ofício do Juízo. Nesse sentido, 

ante a ausência de inventariante judicial na comarca, mesmo a remoção do 

inventariante, prevista no art. 622 do CPC e a figura do inventariante 

dativo, com fundamento no art. 617, VIII do mesmo Diploma, devem ter sua 

correta intelecção em conformidade com a ordem constitucional vigente. É 

que a simples nomeação de um inventariante dativo – de plano ou em 

consequência de eventual remoção e a constatação de que nenhum outro 

herdeiro interessa-se pelo ofício –, de modo indiscriminado, pode 

aproximar-se à atuação de ofício, acima referida, que não encontra 

fundamento de validade na Constituição Federal atual. É preciso verificar, 

por exemplo, se o momento processual reclama a presença de um 

inventariante dativo apenas para ultimar algum ato processual, que é 

condição única para a partilha, como exemplo, a necessidade de em 

últimas declarações corrigir-se algum erro material no plano apresentado, 

ou se a nomeação decorre de um acirrado litígio entre os herdeiros e a 

situação que se apresenta recomenda que um terceiro estranho assuma 

tal mister. São situações cogitadas com o propósito de elucidar 

entendimento, que justificam a presença de um inventariante dativo. Mas 

se a nomeação do dativo decorrer de uma inércia dos herdeiros, de uma 

passividade, de um comportamento que revela o absoluto desinteresse em 

dar regular andamento ao processo, como no caso vertente, aí então, tal 

como a abertura de ofício do inventário, o seu prosseguimento por 

insistência do Magistrado rompe com a cláusula do devido processo legal. 

Portanto, feitas tais ponderações, mostra-se possível – ser, em realidade, 

um dever da função jurisdicional – reconhecer a falta de interesse de agir, 

por desinteresse na prestação jurisdicional, quando o inventariante e os 

demais herdeiros não respondem a contento as determinações judiciais, 

quando, mesmo com advertências, os interessados (inventariante e 

demais herdeiros) não se interessam por dar regular andamento ao feito 

(no caso do inventariante) ou de acompanharem e tomarem a iniciativa de 

substituição do inventariante (no caso dos demais herdeiros porque são 

responsáveis por terem concordado com que certo herdeiro assumisse a 

função de inventariante, bem como por acompanharem a sua atuação nos 

autos). O mesmo seja dito, obviamente, quando ocorre mudança de 

domicílio, a ponto de não mais se encontrar as partes. Sobre a extinção do 

inventário, confira-se: “APELAÇAO CÍVEL. INVENTÁRIO, RITO DO 

ARROLAMENTO. ABANDONO DA CAUSA. É dever das partes manter o 

endereço atualizado nos autos. Não encontrada a inventariante no 

endereço fornecido, para que pudesse ser intimada pessoalmente para 

dar andamento ao feito, presume-se válida a intimação, na forma do art. 

238, parágrafo único, do CPC. Caracterizado o abandono da causa, pelo 

não impulsionamento do feito, impunha-se a extinção da ação (art. 267, III, 

do CPC). APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70044420412, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz 

Planella Villarinho, Julgado em 23/12/2011). Pois bem, retornando ao 

assunto principal, é preciso que os operadores do direito, jurisdicionados 

e imprensa tenham ou criem consciência, sem hipocrisia ou falsa devoção, 

do real significado da inafastabilidade da prestação jurisdicional, para a 

pacificação dos conflitos, da importância e do papel do Poder Judiciário 

brasileiro, da indispensabilidade da advocacia à administração da Justiça 

(compromisso e seriedade com a efetiva realização da Justiça) e que a 

execução privilegia o interesse do próprio credor, o grande interessado e 

verdadeiro beneficiado. Que se brade sim, mas junto ao Congresso 

Nacional, aos ouvidos de Deputados Federais e Senadores, para que, de 

uma vez por todas, nossa legislação venha a lume, melhorada e estanque 

ao máximo, permitindo ao Poder Judiciário aplicá-la de modo a não 

amargar, pelo menos sozinho, as nódoas da lentidão e do fracasso na 

efetiva satisfação ou pacificação social dos conflitos. Perspicazes e 

eloquentes mostraram-se os seguintes trechos do discurso de posse 

como então Presidente do Supremo Tribunal Federal, apresentado pelo 

brilhante Magistrado de carreira, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, Dr. Cezar Peluso: "...o juiz não representas sentimentos 

impulsivos ou transitórios..." e "...não pode a sociedade ... pedir soluções 

peregrinas que satisfaçam todas as expectativas e reconciliem todas as 

consciências... " (sic). Insta assinalar que o Poder Judiciário passa, sem 

piedade das partes ou dos causídicos (que prestam serviços de 

conotação pública recebem honorários, reembolso de custas e despesas 

processuais etc.), a ser sobrecarregado com processos que, de fato ou 

na prática, não “andam”, não recebem a devida marcha processual, 

gerando toda sorte de infortúnios a maquina judiciária e, reflexamente, aos 

jurisdicionados (insegurança jurídica, lentidão, enfraquecimento do 

princípio da autoridade, quebra do custo-benefício etc.), sendo que no 

caso vertente ressai impositiva a extinção do presente feito. Outrossim, 

cumpre salientar que em sede de inventário, a jurisdição se limita à 

arrecadação dos bens e direitos deixados pelo autor da herança para 

posterior pagamento das dívidas e tributos porventura existentes e, 

finalmente, partilha entre os herdeiros. Em outras palavras, o processo do 

inventário tem por finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e 

direitos que integravam o patrimônio líquido do autor da herança, sendo 

que tais bens e direitos devem ser demonstrados de plano através de 

documentação pertinente, não possuindo o Juízo do inventário capacidade 

investigatória capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos 

entre outros atos que dependem de dilação probatória ou extensão 

temporal contínua, exercício do contraditório e ampla defesa, além da 

participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória. Com 

efeito, a extinção do processo não prejudicará qualquer das partes, pois 

havendo a regularização da documentação pendente, a inventariança 

poderá ser manejada oportunamente, o que resguardará, inclusive, o 

interesse da Fazenda Pública que, diante das circunstâncias dos imóveis, 

não pode ser reconhecido ainda, neste momento. Na confluência desses 

argumentos, considerando a ausência de pressuposto de 

desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI, do Código de 

Processo Civil. Traslade-se cópia do presente decisum aos autos de nº. 

1012482-44.2018.8.11.0003. Sem custas, eis que defiro às partes os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com fulcro no art. 99, §3º, do 

CPC. Honorários inaplicáveis a espécie. Transitada em julgado, arquive-se 

com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 27 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005315-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. A. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. A. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005315-73.2018.8.11.0003 Vistos etc., 1. Considerando o pedido 

vertido no ID 30109915, com o intuito de evitar futuras arguições de 

nulidade, em observância ao princípio da efetividade processual, efetivei 

pesquisa junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL, a fim de obter 

o endereço atualizado do executado, cujo resultado segue anexo. 2. Por 

oportuno, invocando o Princípio da Cooperação inserto no art. 6º, do CPC 

e, objetivando conferir celeridade ao feito, efetivei pesquisa perante o 

Ministério do Trabalho (CAGED), com intuito de localizar endereço da parte 

adversa, conforme extrato anexo. 3. Destarte, abra-se vista à Defensoria 

Pública para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de direito, sob 

pena de extinção. Às providências. Rondonópolis/MT, 27 de março de 

2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005256-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. B. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO PAIVA BOROTTA OAB - MT23181/O (ADVOGADO(A))

TATIANA DA COSTA DONATO FERREIRA OAB - 023.371.731-51 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005256-17.2020.8.11.0003. Vistos etc., De início, consoante cópia do 

titulo judicial que instrui o pedido inicial, nota-se que o ajuste entre as 

partes correspondia o quantum mensal equivalente a R$ 400,00 

(quatrocentos reais), e o genitor, ora executado, se responsabilizou 

“também em custear as despesas extraordinárias da menor com médico, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 91 de 365



hospital, dentista e material escolar” (...). Deste modo que, revela-se 

ilegítimo o processamento de obrigação alheia a responsabilidade 

assumida pelo executado. Desta forma, intime-se a exequente para 

regularizar o pedido, indicando as despesas extraordinárias adstritas a 

responsabilidade conferida ao executado, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Às providências. Rondonópolis/MT, 

27 de março de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006451-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GEANE LINA TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

NAIAMY ZWICK OAB - MT22478/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1006451-08.2018.8.11.0003 Vistos etc., Intime-se a parte autora para, no 

prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, instruir o feito com a 

concordância expressa do herdeiro Flavio H. F. F., representado por Ana 

Carolina Feitosa Machado de Andrade, porquanto incabível a perquirição 

dos sucessores na forma pretendida, porquanto trata-se de procedimento 

estreito de jurisdição graciosa, onde não se admite a contenciosidade e a 

realização de diligências estranhas ao rito. Em caso de inércia, registro 

que o levantamento dos numerários será adstrito a cota parte atribuída a 

companheira sobrevivente e a prole comum, por ela representada, isto é, 

no patamar de 50% (cinquenta por cento) para aquela e 12,5 % (doze 

vírgula cinco por cento) para cada um dos demais (Maria e João), ficando 

o saldo à cargo dos menores não representados. No mesmo lapso, traga a 

parte requerente a cópia de sua certidão de nascimento/casamento, bem 

como do de cujus, além de CPF/RG deste e dos filhos Maria e João Vitor, 

procedendo, ainda, a regularização da representação processual, com a 

outorga de poderes pelos petizes, representados por quem de direito, tudo 

sob pena de extinção (art. 485, IV, do CPC). No mais, esclareça a 

demandante acerca de eventual levantamento dos numerários a que alude 

o pedido formulado pelo Ministério Público do Trabalho no ID 14673178, 

perante a Vara do Trabalho local. Escoado o prazo, independentemente de 

cumprimento, tornem-me conclusos para sentença. Às providências. 

Rondonópolis/MT, 27 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1015555-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. O. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MICHELLE OLIVEIRA OAB - MT21027/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA OAB - MT5161/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1015555-87.2019.8.11.0003. VISTOS. 01.A teor dos 

documentos atrelados à réplica, manifeste-se a parte requerida, no prazo 

de quinze dias, querendo. 02. No referido prazo, Especifiquem as partes, 

de forma fundamentada, as provas que pretendem efetivamente produzir. 

Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, fins de melhor adequação da pauta pelo juízo. Às providências. 

Rondonópolis, 27 de março de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005417-61.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVAL SANTOS BARBOSA (REQUERIDO)

ROSE APARECIDA BARBOSA (REQUERIDO)

APARECIDA FATIMA DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ROSE APARECIDA BARBOSA (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1005417-61.2019.8.11.0003 Vistos etc., 1. Prima facie, considerando-se a 

declinação voluntária do múnus pela inventariante (ID 27286773), defiro a 

substituição da inventariante e nomeio a herdeira DANIELA DE OLIVEIRA 

BARBOSA, atenta a ordem de preferência prevista no art. 617, do CPC, 

dispensando-se a lavratura do respectivo termo. 2. Outrossim, intime-se a 

novel inventariante para, no prazo improrrogável de 15(quinze) dias, 

apresentar as primeiras declarações, com o esboço final de partilha, 

acompanhado dos seguintes documentos: a) certidão negativa de débito 

municipal em nome do falecido; b) certidão negativa de testamento, nos 

moldes do art. 2º, do Provimento n.º 56/2016-CNJ e art. 618, V, do CPC; c) 

Guia de Informação e Apuração de ITCMD, acompanhada do respectivo 

comprovante de recolhimento do tributo ou declaração de isenção do 

mesmo. Sem prejuízo, a representante do espólio deverá retificar o valor 

atribuído à causa quando da apresentação do plano de partilha, em 

consonância aquele apurado pela Sefaz/MT, pois 'o valor da causa em 

inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' 

(TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 

19.5.1998). 3. Na sequência, intimem-se a cônjuge supérstite e a 

sucessora Rose, por seus procuradores para, querendo, se manifestem 

no prazo legal. 4. Após, renove-se a conclusão. Intimem-se. 

Rondonópolis-MT, 27 de março de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003736-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. S. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. R. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS COM A 

FINALIDADE DE INTIMAR ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 05 de agosto de 2020 às 15h00min.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1013879-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. M. D. Q. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS COM A 

FINALIDADE DE INTIMAR ACERCA DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO PARA O DIA 05 de agosto de 2020 às 18h00min.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008978-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. F. (EXECUTADO)

 

Parte Autora: GRAZIELLE ALVES DA FONSECA (d. n. 01/10/2002) e 

GUSTAVO ALVES DA FONSECA (d.n. 01/02/2005), BRENDA ALVES DA 

FONSECA (d. n. 14/11/2007), menores, representados por sua genitora, 

VANUSA ALVES DA SILVA, brasileira, RG nº 1772541-0 SSP/MT, CPF/MF 

014.615.451-70. PARTE REQUERIDA ANDERSON MATIAS DA FONSECA. 

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS - PROCESSO: 1008978-64.2019.8.11.0003 - PJE 
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– FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA ANDERSON MATIAS DA 

FONSECA, brasileiro, RG 731563-8 SSP/MT, CPF/MF 010.356.851-40, 

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$ 3.553,79 (três mil quinhentos 

e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos) sob pena de 

acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, nos 

termos do art. 523, do NCPC.. 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, 26 de março de 2020. Gestor 

Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014149-77.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE JUARA MT (DEPRECANTE)

MATHEUS MASCAROS BORIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIMA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

VOLMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELI DOS SANTOS OAB - GO17377 (ADVOGADO(A))

LAYLA MILENA OLIVEIRA GOMES OAB - GO31955 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CAROLINA CORREA DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1014149-77.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos a guia de recolhimento das custas judiciais. Juntado o 

documento, conclusos para designação de audiência. 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, observando as 

formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). Às providências. Cuiabá, 

26 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034361-56.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMIR MIRTES BOTELHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034361-56.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor da certidão de id. 25514425 e da manifestação de id. 29152338, 

intime-se o patrono da parte interessada para em 05 (cinco) dias informar 

os telefones de contato. Com a manifestação, expeça-se novo mandado 

para cumprimento do ato deprecado, consignando que o meirinho deverá 

contatar a parte, se entender necessário. Sendo positiva a diligência, 

devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 26 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014123-79.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERENTE)

13ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO GRANDE-MS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANEZIO BRAGA DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1014123-79.2020.8.11.0041 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, 26 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032215-42.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY ALMEIDA DA SILVA (REQUERIDO)

MARCIA MARIA BORGES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1032215-42.2019.8.11.0041 Vistos. Esta precatória 

tem como finalidade a citação de Ruy Almeida da Silva e Marcia Maria 

Borges de Almeida, todavia, não foi possível realizar o ato pelo fato dos 

requeridos não residirem no endereço indicado na carta, conforme teor da 

certidão de id. 25082791. Diante disso, a parte autora requer a realização 

de pesquisa junto aos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o 

objetivo de localizar novo endereço para cumprimento do ato deprecado. 

Data vênia, o referido pleito não tem como ser deferido por este juízo, 

tanto por não constar do objeto da precatória, quanto porque a pesquisa 

de endereço via sistema eletrônico pode ser realizada pelo próprio juízo 

deprecante, nos autos da demanda. Assim, dê-se ciência desta decisão e 

do requerimento constante do id. 29193790 ao deprecante, acompanhado 

dos documentos necessários, solicitando que aquele juízo se pronuncie a 

respeito em 20 (vinte) dias. Decorrido tal prazo sem manifestação, 

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, 25 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043315-91.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDALVA PIRES FLAUSINO NUNES OAB - MG60477 (ADVOGADO(A))

JOSILENE MEIRE DIONIZIO OAB - 680.621.506-82 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. D. S. (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 
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manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29752678, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 27 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1033018-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. L. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO CAVALCANTI FREITAS OAB - MS6204 

(ADVOGADO(A))

LAURA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA OAB - 901.687.391-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. T. D. S. F. (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. 29982498, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 27 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051814-64.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANA SILVA PINHEIRO OAB - MT17573-O (ADVOGADO(A))

GIVANILDO GOMES OAB - MT12635-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DE FELIZ 

NATAL - COOPERFELIZ (REQUERIDO)

LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO (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. 30186090, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 27 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006399-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PEDRO ZAGONEL OAB - RS87970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL RICHTER (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. 29574457, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 27 de março 

de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041888-59.2019.8.11.0041

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:

SERGIO JOSE KUIAWINSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 10418888-59.2019.8.11.0041 Vistos. Esta 

precatória tem como finalidade a penhora, remoção e deposito do veículo 

placa NGE9027, todavia, não foi possível realizar o ato pelo fato do 

requerido não residir no endereço indicado na carta e, ainda, a moradora 

do local desconhecer a existência do referido bem, conforme teor da 

certidão de id. 28249511. Diante disso, a parte autora requer a realização 

de pesquisa junto ao sistema RENAJUD, com o objetivo de localizar novo 

endereço para cumprimento do ato deprecado. Data vênia, o referido pleito 

não tem como ser deferido por este juízo, tanto por não constar do objeto 

da precatória, quanto porque a pesquisa de endereço via sistema 

eletrônico pode ser realizada pelo próprio juízo deprecante, nos autos da 

demanda. Assim, dê-se ciência desta decisão e do requerimento 

constante do id. 28897246 ao deprecante, acompanhado dos documentos 

necessários, solicitando que aquele juízo se pronuncie a respeito em 20 

(vinte) dias. Decorrido tal prazo sem manifestação, 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, 25 de março 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004845-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE EUZEBIO GONCALVES DE LUCENA (REQUERENTE)

BRUNO FERREIRA DE LUCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ARAUJO OAB - SP132530 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EL GOURMET BUFFET & EVENTOS (REQUERIDO)

VIVIANE CRISTINA DOS REIS MELO (REQUERIDO)

DAVID DOS REIS MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1004845-54.2020.8.11.0041 Vistos. Expeça-se 

novo mandado para cumprimento do ato deprecado, observadas as 

informações contidas na petição de id. 29827475. Sendo positiva a 

diligência, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 27 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014254-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEI HAUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS LEME DA COSTA OAB - PR52803 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILOMENA BORDIN HAUSS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1014254-54.2020.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado. Após, devolva-se à origem mediante a adoção das 

formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como mandado. 

Às providências. Cuiabá, 27 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1024795-83.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS 

S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA ROSSAROLLA BANDO OAB - MT0012951A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
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Processo eletrônico n. 1024795-83.2019.8.11.0041 Vistos. Diante das 

informações de id. 30688270, expeça-se novo mandado a ser cumprido 

pelo Oficial de Justiça subscritor da certidão de id. 30059863. No mais, 

aguarde-se o cumprimento do mandado de id. 29679419. Às providências. 

Cuiabá, 27 de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007038-42.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PINTO MATHEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO JOSE RAMOS JACOPETTI OAB - SP87375 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEYSERLING DA SILVA SERRA (REQUERIDO)

KATIA DA SILVA SERRA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1007038-42.2020.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor da manifestação de id. 30433084, devolva-se a presente à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 27 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1041692-89.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR ALVES DE BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1041692-89.2019.8.11.0041 Vistos. Cumpra-se, 

conforme deprecado, observadas as informações contidas na 

manifestação de 30022124. Após, devolva-se à origem mediante a adoção 

das formalidades necessárias. Cópia desta decisão servirá como 

mandado. Às providências. Cuiabá, 27 de março de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027691-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO RORATO (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO SPERINI (REQUERIDO)

DECIOLANDIA DIESEL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1027691-02.2019.8.11.0041 Intime-se a parte 

autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca da certidão de id. 

29885091, bem assim efetuar o pagamento do valor complementar da 

diligência do oficial de justiça. 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, 23 

de março de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038325-57.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO INDUSVAL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO CARAMICO OAB - SP111110 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1038325-57.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29554093, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 27 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046331-53.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DO PARANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELPIDIO RODRIGUES GARCIA JUNIOR OAB - PR19158 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046331-53.2019.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para em 05(cinco) dias se pronunciar acerca do teor da 

certidão de id. 29659404. 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, 27 de março 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1042687-05.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL ANTONIO DE LIMA (REQUERIDO)

NANCY ORTELHADO DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1042687-05.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 29817820, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 27 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014295-21.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D H MASSUIA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA DE LIMA & NOSSOL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO HENRIQUE NOSSOL GARCIA DE LIMA OAB - 021.496.791-32 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1014295-21.2020.8.11.0041 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 
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poderá ser emitida através da aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 27 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014294-36.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM-PA (DEPRECANTE)

IVO DONZA COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MOREIRA DA SILVA MARTINS MATOS OAB - PA20556 

(ADVOGADO(A))

NADILA CLEOPATRA DE AGUIAR BRAZAO OAB - PA20386 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO GOMES DE SOUSA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1014294-36.2020.8.11.0041 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, 27 de março de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006196-62.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REFERENCIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WENGERKIEWICZ OAB - PR0024555A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON FERREIRA ROCHA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar nestes autos a 

guia de recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento 

da diligência do oficial de justiça (CNGC/MT, art. 388 § único), sob pena de 

devolução da presente ao Juízo de Origem, no estado em que se 

encontra. Cuiabá, 27 de março de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) 

Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006148-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE TEIXEIRA LEITE LANDWEHRKAMP OAB - SP129438 

(ADVOGADO(A))

WELTON ALVES RIBEIRO OAB - SP345636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA PAULA MEDEIROS DA VEIGA (DEPRECADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ 1ª VARA CÍVEL CARTA PRECATÓRIA DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para, em 30 dias corridos, apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, 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, 27 de março de 2020. Assinado digitalmente 

Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046353-14.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZABETE WALTRICK OAB - SC30645 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO APARECIDO RODRIGUES (TESTEMUNHA)

FRIGOMS COMERCIO DE CARNES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte requerida, através da sociedade de advogados 

Melke & Prado Advogados Associados (OAB/MS 331/2007), para 

comprovar o recolhimento das custas judiciais da presente no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do despacho de id. 28556613. Cuiabá, 27 de 

março de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de 

Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1047472-10.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. S. I. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS CIPRESSO BORGES OAB - SP172059 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. (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 autora para, em 30 (trinta) dias corridos, 

apresentar nestes autos o comprovante de pagamento da guia de 

distribuição, nos termos do despacho de id. 30228751. Cuiabá, 27 de 

março de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de 

Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002478-57.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. O. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMAR URIAS MENDONCA OAB - GO7086 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

U. C. C. D. T. M. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 30 (trinta) dias corridos 

apresentar nestes autos o comprovante de pagamento da guia de 

distribuição, nos termos do despacho de id. 30354450. Cuiabá, 27 de 

março de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de 

Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1059508-84.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL DE AZEVEDO (REQUERIDO)

SANDRA LUCIA PEREIRA AZEVEDO (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 Certifico que a parte interessada não 

recolheu as custas de distribuição da presente carta precatória, 

conquanto devidamente intimada, tendo comprovado apenas o pagamento 

da diligência do oficial de justiça. Diante disso e em atendimento ao 

despacho de id. 30373672, impulsionando a presente, intimo a parte autora 

para recolher as custas judiciais em 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 

1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Destaco que a referida guia poderá 

ser emitida no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado 

(http://www.tjmt.jus.br/) através da aba serviços-guias-emitir 

guias-outros-carta precatória. Cuiabá/MT, 27 de março de 2020. Assinado 

digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009896-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERIORANA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO GIACOMOLLI OAB - MT23678/O (ADVOGADO(A))

ALINE CRISTIANE DE OLIVEIRA GIACOMOLLI OAB - MT16645/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009896-68.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: INTERIORANA TRANSPORTES LTDA - ME VISTO Transfira o 

valor penhorado nos autos para a conta única. Intime-se o executado para 

oferecer embargos, em 30 dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 14 de 

fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000471-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERCIVAL SANTOS MUNIZ (REU)

ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO (REU)

SAMUEL PAULISTA MARTINS (REU)

S. P. MARTINS - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

JOSE PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT3273/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO Nº: 1000471-46.2019.8.11.0003. VISTO. O requerido 

PERCIVAL SANTOS MUNIZ informou que, em cumprimento à decisão 

proferido pelo Tribunal de Justiça, foi lançada indisponibilidade sobre os 

seguintes imóveis: “ 01 (uma) casa residencial com 69,84 m2 de área 

construída, edificada sobre o Lote nº 01 da Quadra nº 113, no Loteamento 

Parque Sagrada Família, terreno este que possui 467,50m2, matriculado 

sob o nº 32.843, juntamente o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Rondonópolis (vide certidão de matrícula anexa – doc. 01) em nome de 

Ana Carla Luz Borges Leal Muniz; 01 (uma) área de terras em com 

27,4446 hectares, caracterizada como Área 02/02, situada na Zona 

Urbana da cidade de Rondonópolis-MT, matriculado sob o nº 117.772, 

juntamente o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis 

(vide certidão de matrícula anexa – doc. 02) em nome de Ana Carla Luz 

Borges Leal Muniz e Outros”. Alegou que o imóvel residencial urbano 

matriculado sob o n 32.843, perante o CRI local, não lhe pertence, haja 

vista que foi adquirido por Nestor dos Santos Saragiotto e Ana Carla Luz 

Borges Leal Saragiotto, no ano de 1988, quando ainda eram casados. E, 

após se separarem, em 01/02/1989, o imóvel passou a pertencer 

exclusivamente à Sra. Ana Carla Luz Borges Leal. Asseverou que, no dia 

23/07/199, o referido imóvel foi alienado por ele e sua esposa (Ana Carla), 

por meio do Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de 

Imóvel Residencial anexo, para a Sra. Fabiana Mitsu Silva Kitada Arimoto, 

pelo valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a qual embora ainda 

não tenha promovido a transferência da titularidade do bem, desde o ano 

de 2014 vem tomando providências para tanto. Aduziu que a área de 

terras com 27,4446 hectares, caracterizada como área 02/02, matriculada 

sob o nº 117.772, foi integralizada ao Capital Social da empresa Borges 

Leal Agropecuária LTDA, em data anterior à determinação de 

indisponibilidade, conforme segunda alteração do contrato social, 

protocolada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso em 26/11/2018. 

Sustentou que a integralização do imóvel ao capital social de uma empresa 

não se dá apenas com o registro no ato constitutivo, sendo necessária a 

averbação de tal condição na margem da matrícula do imóvel, porém a 

indisponibilidade de bens, sobretudo de imóveis, impede toda e qualquer 

alteração na cadeia dominial, inclusive a averbação de incorporação 

destes no capital social de pessoa jurídica. Ressaltou que apesar de a 

indisponibilidade do bem imóvel matriculado sob o nº 117.772 recair 

apenas sobre a parte ideal que lhe pertence, restou impossibilitada a 

incorporação do imóvel ao capital social da mencionada empresa, pois ele 

figura como coproprietário do aludido imóvel. Ao final, requereu seja 

determinado o cancelamento da indisponibilidade lançada sobre o imóvel 

matriculado sob o nº 32.843. Requereu, ainda, seja permitida a averbação 

na margem da matrícula nº 117.772, que o imóvel caracterizado com Área 

02/02, com 27,4446 hectares, foi integralizado no Capital Social da 

empresa Borges Leal Agropecuária Ltda; bem como seja permitido que o 

imóvel seja desmembrado em lotes, a fim de viabilizar a implantação do 

Loteamento Jardim Antúrio (Id. 22649448). O Ministério Público manifestou 

pelo indeferimento dos pedidos, asseverando que o bloqueio do imóvel 

matriculado sob o nº 32.843 não é indevido, uma vez que 50% do imóvel 

pertence ao requerido em decorrência da sua união conjugal com a Sra. 

Ana Carla Muniz, que se deu no regime universal de bens. Disse que não 

ficou provado que o imóvel efetivamente foi transferido para terceira 

pessoa, sendo que a transferência de imóvel só se dá com o devido 

registro da escritura, nos termos do artigo 1.245, do CC. No que tange ao 

imóvel matriculado sob o nº 117.772, aduziu que, em verdade, o que 

pretende o requerido é incorporar a propriedade rural que está em seu 

nome ao Capital Social da empresa recém-criada “Borges Leal 

Agropecuária Ltda”, da qual ele sequer é sócio. Por fim, alegou que o 

requerido Percival pretende é livrar seu patrimônio de ser dado em 

garantia para ressarcimento ao erário (Id. 27931611). É o relatório. Decido. 

De início, informo que deixo de apreciar os pedidos formulados quanto ao 

imóvel matriculado sob o nº 32.843, haja vista que tal bem sequer foi 

alcançado pela indisponibilidade de bens determinada neste feito, 

conforme se verifica da certidão de matrícula acostada no Id. 22649449 e 

consulta atualizada do CNIB anexada a esta decisão. Assim, passo a 

analisar os pedidos formulados em relação ao imóvel matriculado sob o nº 

117.772, perante o CRI local. Conforme se depreende da matrícula nº 

117.772 (Id. 22649453), o referido imóvel pertence à Ana Carla Luz 

Borges Leal Muniz (esposa do requerido Percival), Gina Luz Borges 

Bezerra, casada sob o regime de comunhão universal de bens com 

Emanoel Gomes Bezerra Júnior, e Rogério Luz Borges Leal, casado sob o 

regime de comunhão parcial de bens com Danielle Pinto Deveza Luz 

Borges Leal; sendo que o requerido Percival detém apenas a fração de 

1/6 do bem, o que correspondente a 50% (cinquenta) por cento do que 

cabe à sua esposa Ana Carla. Extrai-se que o referido bem foi 

integralizado ao capital social da empresa BORGES LEAL AGROPECUÁRIA 

LTDA, que possui como sócios Ana Carla Luz Borges Leal Muniz, Gina 

Luz Borges Bezerra e Rogério Luz Borges Leal, porém não foi realizada a 

averbação da referida integralização na margem da matrícula do bem, em 

razão da decretada indisponibilidade de bens. No caso, entendo plausível 

o deferimento do pedido do requerido Percival, uma vez que a averbação 

da dita integralização no registro do referido imóvel não irá alterar o status 

de indisponibilidade. Além do mais, diferente do alegado pelo Ministério 

Público, embora o requerido Percival não seja sócio da referida empresa, 
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1/6 das quotas da empresa, ou seja, a mesma fração de 1/6 que o 

requerido detém do bem, poderá ser objeto de penhora, numa futura 

execução, já que o autor mencionou que o réu possui diversas ações em 

andamento e/ou em fase de recurso. Assim, não havendo qualquer 

prejuízo às partes nem à garantia de futuro ressarcimento buscado neste 

feito, DEFIRO o pedido formulado pelo réu Percival Santos Muniz, para 

autorizar a averbação na margem da matrícula n º 117.772, que o imóvel 

caracterizado com Área 02/02, com 27,4446 hectares, foi integralizado no 

Capital Social da empresa Borges Leal Agropecuária Ltda, CNPJ nº 

22.351.867/0001-24, nos termos da 2ª alteração contratual. Por outro lado, 

indefiro o pedido de desmembramento do imóvel em lotes para que seja 

implantado o Loteamento Jardim Antúrio, uma vez que não cabe a este 

juízo deliberar sobre tal pleito, já que o desmembramento e o loteamento 

envolvem outras questões que devem ser verificadas e discutidas perante 

o competente departamento. Solicite-se a devolução da carta precatória 

expedida para notificação do requerido ANANIAS MARTINS DE SOUZA 

FILHO (Id. 20965156 e 21055410), devidamente cumprida. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007308-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAULINDO VITOR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Processo Nº 1007308-88.2017.8.11.0003 (PJE) ; Valor causa: R$ 

5.010,16; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Parte 

Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS. Parte Ré: 

EXECUTADO: DUARTE JUNIOR & CASARIN LTDA E OUTROS. Pessoa(s) a 

ser(em) Intimadas(s) EXECUTADOS: 01) RAULINDO VITOR DE OLIVEIRA, 

CPF: 392.937.858-20 , endereço: atualmente em lugar incerto e não 

sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) executado(a, s) acima 

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

ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da decisão id. 

29228110, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, manifestar na forma do § 3º, do art. 854, do CPC, uma 

vez que houve bloqueio de dinheiro em sua conta bancária via BACENJUD, 

sob pena de converter a indisponibilidade em penhora; bem como para, 

querendo, no prazo legal, oferecer embargos . E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ZENILSON FERREIRA COIMBRA, digitei. 

Rondonópolis - MT, 26 de março de 2020. Débora Yanez Pereira Cláudio 

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

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008213-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI FRANCISCO DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA OAB - MT0006141A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008213-93.2017.8.11.0003. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

EXECUTADO: ARI FRANCISCO DOS REIS VISTO Intime-se a advogada 

Fabiane Elensilzie de Oliveira para, em 5 dias, comprovar que tem poderes 

de receber citação em nome do executado ARI FRANCISCO DOS REIS. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 17 de fevereiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005322-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIR LOURENCO MARTINS (REU)

 

VISTO. Intime-se a parte exequente para se manifestar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código 

de Processo Civil). Cumpra-se. Rondonópolis/MT, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003901-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M A BARBOSA DE OLIVEIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT (REU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

VISTO. M A BARBOSA DE OLIVEIRA - ME ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO (rescisão unilateral/motivação 

inidônea) c/c DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, alegando, em síntese, que, em 2016, foi 

contratada pelo Município de Rondonópolis para prestação de serviços de 

acolhimento aos pacientes que realizam tratamento de saúde em Cuiabá 

(Casa de Apoio). Relatou que o contrato tinha vigência de 12 meses, 

encerrando em 20/07/2017, sendo prorrogado por mais 6 (seis) meses, o 

que corresponderia o período de 21.07.2017 à 20.01.2018, tudo pautado 

no princípio da legalidade (Lei n.º 8.666/93), bem como na solenidade 

(Termo Aditivo n.º 327/2016). Alegou que o Poder Público, em 25/08/2017, 

rescindiu unilateralmente o contrato e seu aditivo (327/2016 – pregão 

presencial n.º 65/2016), sob o argumento de que a autora não realizou os 

ajustes de supostas irregularidades apontadas pelo Município, mesmo 

após a autora ter respondido a notificação e provando os ajustes 

realizados. Em razão disso, requer seja anulado o ato ilegal editado pela 

Requerida (rescisão unilateral), em razão da motivação inidônea; não 

observância a solenidade de nomeação do servidor por portaria e 

publicado no diário oficial local; não observância ao contraditório; não 

observância à abrangência de regulação da vigilância sanitária; e, não 

observância ao devido processo legal. Requereu também a condenação 

do réu ao ressarcimento na modalidade de lucros cessantes nos 

contratos rescindidos - indenização total dos dois contratos, um não 

adjudicado (49/2017) e outro rescindido (327/2016), no montante de R$ 

196.963,87 (cento e noventa e seis mil novecentos e sessenta e três reais 

e oitenta e sete centavos), sem prejuízo de juros e correções, além de 

indenização por danos morais. Citado, o Município de Rondonópolis 

apresentou contestação, dizendo “A rescisão contratual foi pautada no 

descumprimento das obrigações contratuais constituídas à contratada 

quanto aos deveres expressos na Cláusula Terceira (itens 3.10, 

3,13,3.17,3.18) sendo que, embora tenha sido notificada em data de 

31/07/2017, para promover as regularidades devidas na casa de apoio 

dona ninha, deixou de comprovar a adoção de quaisquer providências 

para sanar as irregularidades apontadas anteriormente pela Secretaria 

Municipal de Saúde, limitando-se a apresentar resposta genérica”. 

Sustentou, ainda, que “A rescisão ocorreu de forma unilateral, nos termos 

da Cláusula Décima do instrumento contratual, fundada no item 10.1 e nos 

motivos previsto no Art. 78, I, da Lei 8.666/93, observando ainda a 

ocorrência de descumprimento total das obrigações nominadas na 

Cláusula Terceira do referido contrato” (id. 16755167). A parte autora 

impugnou a contestação (id. 17601057). Na fase de especificação de 

provas, a parte autora pugnou pelo depoimento pessoal dos litigantes e 

oitiva de testemunha (id. 18190142). O réu não se manifestou (id. 

18534395). Em decisão saneadora, indeferiu-se o pedido formulado pela 

autora consistente em seu próprio depoimento pessoal, deferindo somente 

a produção de prova testemunhal e depoimento do réu (id. 21200718). Na 

fase de instrução colheu-se o depoimento pessoal da parte requerida (Id. 

22815493) e da testemunha arrolada pela parte autora, Alice Almeida dos 

Santos (carta precatória – id. 27660666). As partes apresentaram razões 

finais na forma de memoriais (id. 29084834 e 30190241). É o relatório. 
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Decido. O cerne da controvérsia ora posta em julgamento cinge se à 

legitimidade da rescisão unilateral de termo aditivo de contrato 

administrativo celebrado entre a empresa M. A. BARBOSA DE OLIVEIRA – 

ME e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (nº 327/2016), cujo objeto é a 

prestação de serviços especializados de acolhimento aos pacientes 

oncológicos que realizam tratamento de saúde em Cuiabá, com 

acompanhantes. De acordo com os fatos narrados pela autora, o 

Município de Rondonópolis, por meio da Secretária Municipal de Saúde, 

rescindiu unilateralmente o contrato de prestação serviço sem observar 

as regras previstas na Lei de Licitação (n. 8.666/93). O requerido 

supostamente não assegurou o contraditório e a ampla defesa antes de 

rescindir o contrato de forma unilateral, conforme determina artigo 78, 

parágrafo único, da Lei de Licitação (n. 8.666/93). A justificativa 

apresentada para fundamentar a rescisão unilateral foi questionada de 

forma bastante contundente pela autora na inicial, em especial, que 

realizou os ajustes solicitados pela administração. Por outro lado, o 

Município sustenta que a regularidade da resilição unilateral. Da análise 

dos documentos juntados nos autos, verifica-se que a empresa havia sido 

notificada, em 26/06/2017, para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover as 

obrigações dispostas no contrato 327/2016, tendo em vista que, após 

vistoria técnica, foram encontradas diversas irregularidades nos serviços 

prestados, como ausência de fornecimento de alimentação adequada aos 

pacientes, desorganização dos quartos em ambientes, falta de 

manutenção dos serviços de limpeza e insuficiência de recursos humanos 

para atendimento da rotina dos pacientes. Na oportunidade, a empresa foi 

notificada que o não cumprimento das obrigações ensejaria rescisão 

contratual (id. 13400642). Em 09/08/2017, em cumprimento a solicitação da 

Secretária de Saúde do Município de Rondonópolis, foi realizada uma nova 

visita na Casa de Apoio Dona Ninha em Cuiabá. O relatório de inspeção foi 

conclusivo no sentido que o local não possui condições sanitárias para 

funcionamento e não atende as exigências para prestação do objeto 

contratado, conforme apontamentos e imagens fotográficas consignadas 

no relatório de inspeção sanitária e assinado por duas fiscais de vigilância 

sanitária (enfermeiras), a fiscal de contratos do município e a 

coordenadora da central de regulação (id. id. 13400642). Em 25/08/2017, o 

Município emitiu a Notificação Extrajudicial de Rescisão Unilateral do 

contrato nº 327/2016, na qual informa que a rescisão contratual esta 

pautada no descumprimento das obrigações contratuais constituídas à 

contratada quanto aos deveres expressos na Cláusula Terceira (itens 

3.10, 3,13,3.17,3.18), sendo, pois, que embora tenha sido notificada, em 

31/07/2017, para promover as regularidades devidas na Casa de Apoio 

Dona Ninha, deixou de comprovar a adoção de quaisquer providencias 

para sanar as irregularidades apontadas anteriormente pela Secretaria 

Municipal de Saúde – limitando-se a apresentar respostas genéricas e 

destituídas de fundamentos probantes” (Item “a” – id. 13400642). Constou, 

ainda, no referido documento, que a visita na casa de apoio foi realizada 

para apurar diversas reclamações e denúncias recebidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde acerca das más condições higiênicas e estruturais do 

imóvel, relatadas por pacientes e acompanhantes que fizeram uso da 

Casa de Apoio, tendo observado na ocasião “o péssimo tratamento 

dispensado aos pacientes em tratamento, os quais encontravam a saúde 

debilitada; instalações inapropriadas, ausência de veículo próprio e 

adequado aos atendimentos, ausência de recursos humanos suficientes 

para proceder a higienização e manutenção dos ambientes, ausência de 

cuidados adequados com alimentação dispensada aos pacientes, desde o 

café da manha até o jantar ( ...)” (id. 13400642). A empresa contratada 

apresentou defesa no processo administrativo nº 314/2016, 

esclarecendo, em síntese, que “não mede esforços para formalmente 

promover o cumprimento de todas as exigências de cláusulas contratuais, 

para tanto, em que pese “contratempo” ainda que, esporádico, o trabalho 

sempre foi, e é, feito pautado na boa-fé e com fidedigno contratual.” (id. 

13400652). Em 23/10/2017, sobreveio decisão administrativa ratificando a 

rescisão contratual com fundamento no artigo 78, I e VIII da lei 8.666/03 (id. 

13400643). No caso, como se vê, houve aplicação da rescisão unilateral 

da avença, com fundamento nos incisos I e XIII do art. 78 da Lei nº 

8.666/93 (Lei de Licitações), a seguir transcrito: “Art. 78. Constituem 

motivo para rescisão do contrato: I - o não cumprimento de cláusulas 

contratuais, especificações, projetos ou prazos; (...) VIII - o cometimento 

reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 

desta Lei;” Deve se considerar que a cláusula 10º do contrato, prevê, no 

item 10.1:“O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorra um dos 

motivos previstos nos artigos 77 e 78. A rescisão será de acordo com o 

artigo 79 e acarretará as ,consequências do artigo 80. Todos da Lei 

federal 8.666/03 e suas alterações (id.13400649). De igual modo, a Lei 

8.666/93, em seus artigos 77, dispõe que: "A inexecução total ou parcial 

do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e 

as previstas em lei ou regulamento.” Nesse contexto, percebe-se que o 

ato realizado pela administração não se reveste de qualquer ilegalidade. A 

ampla defesa e o contraditório foram atendidos. Houve notificação da 

Casa de Apoio acerca da rescisão, bem como sua motivação. Além disso, 

a autora teve oportunidade de se manifestar por meio de 

contra-notificação. Aliás, o referido documento tanto foi considerado que 

ensejou uma decisão administrativa. Ressalta-se que o contrato n º 

327/2016 tinha vigência de 12 meses e foi prorrogado por mais 6 (seis) 

meses, correspondente ao período de 21.07.2017 à 20.01.2018. A 

rescisão ocorreu somente depois de cumprido o período inicialmente 

contratado, situação que revela a ausência de interesse em beneficiar 

outras empresas. De outro norte, os danos morais também não estão 

configurados, não tendo sido tomada qualquer providência pelo réu que 

possa configurar dano à imagem e nome da pessoa jurídica. Por fim, 

registre-se que a indenização por prejuízos decorrentes da rescisão 

contratual somente é devida nos casos previstos no art. 78, incisos XII a 

XVII, da Lei nº 8.666/93[1], quando realizada sem culpa do contratado 

(artigo 79, § 2º), o que não é o caso. Deste modo, ausente qualquer 

ilegalidade no processo administrativo, impõe-se a improcedência dos 

pedidos formulados na inicial. DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 

Quanto aos honorários advocatícios, considerando os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o 

enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional 

do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento 

pré-determinado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o 

valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional 

(percentual) mostra-se demasiadamente exorbitante tendo em vista o valor 

da causa (R$ 246.963,87), não se justificando plenamente à luz da 

contraprestação desempenhada neste feito pelo Procurador do Município, 

considerando que não há complexidade na causa, o trabalho 

desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços. 

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem-se posicionado no sentido de 

que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8º, 

do CPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas 

também exorbitante. Vejamos: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON MUNICIPAL – FLAGRANTE 

ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 

DA AUTUAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO 

EM MATÉRIA QUE FOGE DA AUTUAÇÃO DO PROCON – PROPAGANDA 

ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – 

EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – 

REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. O PROCON é legítimo 

para fiscalizar o cumprimento das normas do CDC na prestação de 

serviço público por concessionária. 2. Possibilidade do Poder Judiciário 

adentrar ao mérito administrativo quando flagrante e manifesta a 

ilegalidade do ato. 3. A minoração dos honorários, por meio da 

interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da 

apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é 

medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor 

dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se 

demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, 

o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos 

serviços, gerando enriquecimento sem causa. 4. Inteligência do artigo 85, 

§ 2º, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da 

proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8º, do art. 

85, do CPC/15. 5. Recurso provido, em parte” (TJMT - APELAÇÃO / 

REMESSA NECESÁRIA Nº 99802/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, 22/10/2018).” Com essas considerações, com fulcro no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pela autora M A BARBOSA DE OLIVEIRA - ME em face 

do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Tendo em vista o princípio da 

causalidade e conforme acima fundamentado, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último 

que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), considerando o tempo de 

tramitação do feito (distribuído em maio/2018); o local da prestação dos 

serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede), a boa 

fundamentação na peça de contestação e por não haver complexidade na 
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causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo 

Civil. Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os 

honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção 

monetária (IPCA – E) é a data do arbitramento dos honorários, e os juros 

de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da 

data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85, §16, do 

CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito [1] Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: (...) XII - 

razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera 

administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no 

processo administrativo a que se refere o contrato; XIII - a supressão, por 

parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do 

art. 65 desta Lei; XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita 

da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em 

caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 

independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas 

sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações 

e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que 

seja normalizada a situação; XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias 

dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, 

serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 

suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada 

a situação; XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, 

local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos 

prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 

especificadas no projeto; XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força 

maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente 

motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004783-36.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR o patrono da parte autora advº ADALBERTO LOPES DE SOUSA, 

OAB/MT 3948/O, para tomar ciência da PENHORA efetivada nos autos, 

uma vez que houve restrição recaída sobre veículo de propriedade da 

executada, via RENAJUD, Marca/modelo CHEVROLET/CLASSIC LS, 

PLACA OBJ 6051/MT,e querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011869-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI OAB - MT21982-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA CARDOSO (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 INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1011869-24.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

10.548,13 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: JOAO 

BATISTA CARDOSO Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, do executado, JOÃO BATISTA CARDOSO, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, do bloqueio de valores, via sistema BacenJud e 

querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor embargos, 

prazo de 30 (trinta) dias. DECISÃO- ID 29077614 VALOR DO DÉBITO: R$ 

10.548,13 (dez mil quinhentos e quarenta e oito reais e treze centavos) 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, 27 de março de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001468-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIONEI HENRIQUE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER OAB - MT24494-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS Ofício n.º 103/2020(LIVRO PJE) 

Rondonópolis - MT, 24 de março de 2020. Dados do processo: Processo: 

1001468-97.2017.8.11.0003(PJE); Valor causa: R$ 103.068,27; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[Pagamento em Pecúnia]; Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ELCIONEI HENRIQUE DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ASSUNTO: REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR(RPV) Senhor (a) Procurador(a): Nos termos da 

legislação em vigor (ART. 535,§ 3º, INCISO II NCPC), em virtude de 

sentença transitada em julgada, proferida nos autos de nº 

1001468-97.2017.8.11.0003(pje), que tem como parte AUTORA: ELCIONEI 

HENRIQUE DE OLIVEIRA , parte REQUERIDA EXECUTADO: ESTADO DE 

MATO GROSSO, REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a seguir 

descritos da obrigação de pequeno valor (RPV) referente aos 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS em favor - ELIEMERSON 

DOUGLAS LANGNER, CPF n° 029.642.091-38 que deverá ser efetuado 

por meio do recolhimento das guias pertinentes , sendo o valor líquido 

transferido via deposito judicial , com guia emitida no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br/serviço/depositojudicial, e os impostos devidos pagos 

pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamento 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 

60(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena 

de sequestro, devendo os respectivos comprovantes dos valores 

(PRINCIPAL /PREVIDÊNCIA/ IRRF) pagos pelo ente devedor ser juntados 

aos CREDOR VALOR BRUTO PREVIDÊNCIA IRRF VALOR LÍQUIDO 

ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER R$ 8.439,51 R$ 0,00 17,20 % R$ 

1.451,50 R$ 6.988,01 Escoltam esta solicitação as cópias dos seguintes 
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documentos, constantes no artigo 4º, § 1º do Provimento11/2017-CM: I- a 

sentença condenatória de ID. 12555290 e o acórdão( não houve) II - 

sentença homologatória do valor devido de ID. N. 16962093; III- certidão de 

trânsito em julgado, tanto da fase do processo de conhecimento de ID. N. 

13738800, como dos embargos à execução, se houver: (não houve 

embargos); IV- certidão de intimação da Fazenda Pública para opor 

embargos de ID. 14104930; V- certidão de decurso de prazo legal para 

oposição de embargos à execução de ID. 15131120, ou cópia da decisão 

nestes proferida: (não houve embargos). VI- o cálculo de liquidação de 

débito atualizada com as devidas deduções de ID. 30067774; VII- 

procuração com poderes expressos de id. N. 5075813 e 20740164; 

Atenciosamente Francisco Rogério Barros Juiz de Direito AO(A) ESTADO 

DE MATO GROSSO - REPRESENTADO PELA FAZENDA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. Endereço: (Av. República do Líbano, nº 

2258, Bairro Jardim Monte Líbano, Cuiabá, CEP: 78.048-196 .) Sede do 

Juízo e Informações: Rua Rio Branco Nº 2299 , Bairro: Guanabara Cidade: 

Rondonópolis-MT Cep:78710100 - Fone: (66) 3410-6100

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001347-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se a parte autora para promover o cumprimento de 

sentença, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação da parte autora, 

ARQUIVE-SE. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000849-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DA SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA OAB - MT3560-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

VISTO. Intime-se o Município de São José do Povo para comprovar o 

pagamento dos honorários periciais, através de depósito judicial (conta 

única), no prazo de 15 (quinze) dias, SOB PENA DE BLOQUEIO. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1015571-41.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE JULIO JUNIOR (EXECUTADO)

XHIRLEI JULIO AMARAL COSTA (EXECUTADO)

COTEMAL COMERCIO TECIDOS MATO GROSSO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DA SILVA OAB - MT21197/O (ADVOGADO(A))

 

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 INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1015571-41.2019.8.11.0003 Valor da causa: 

19.025,24 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: 

Nome: COTEMAL COMERCIO TECIDOS MATO GROSSO LTDA - ME 

Endereço: desconhecido Nome: XHIRLEI JULIO AMARAL COSTA 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO do 

Representante Legal da parte executada COTEMAL COMERCIO TECIDOS 

MATO GROSSO LTDA - ME e do corresponsável XHIRLEI JULIO AMARAL 

COSTA, atualmente em lugar incerto e não sabido, do bloqueio de valores, 

via sistema BacenJud e querendo, nos termos do r. despacho abaixo 

transcrito, opor embargos, prazo de 30 (trinta) dias. DESPACHO: ID. 

28770791 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, 27 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005402-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLER MARTINELLI & DUTRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA OAB - MT13082-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: VISTO. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o recolhimento do valor das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Rondonópolis, FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001347-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 04/10/2017. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001347-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

TALES PASSOS DE ALMEIDA OAB - MT15217-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

VISTO. Intime-se a parte autora para promover o cumprimento de 

sentença, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação da parte autora, 

ARQUIVE-SE. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005315-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIQUEIRA E MATTIONI LTDA (LITISCONSORTE)

POSTO SHOPING COMER DE COMBUST DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(LITISCONSORTE)

L R M DE SOUZA & CIA LTDA - ME (LITISCONSORTE)

JTM COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO N°: 1005315-05.2020.8.11.0003 VISTO. REDE DE POSTOS 

SHOPPING – POSTO SHOPPING I, POSTO SHOPPING II, POSTO SHOPPING 

III e POSTO SHOPPING IV TROPICAL ajuizaram TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que têm como atividade principal o 

comércio varejista de combustível para veículos automotores (Posto de 

Combustível), com a vende de gasolina, etanol e óleo diesel, com 

funcionamento 24 horas por dia, sendo que se encontram de acordo com 

a legislação municipal vigente, conforme consta dos Alvarás de 

Funcionamento. Alegam que, em razão da pandemia do coronavírus, o 

Município de Rondonópolis editou o Decreto Municipal Complementar nº 

9.422 de 21 de março de 2020, adotando, entre outras medidas, a fixação 

dos horários de funcionamento dos postos de gasolina, de segunda a 

sexta-feira, das 7h da manhã às 18h da tarde, excluindo-se, portanto, o 

funcionamento nos finais de semana (SÁBADO E DOMINGO), conforme 

consta do artigo 9º, inciso XXIX do referido decreto. Asseveram, ainda, 

que a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que alterou a Lei 

Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, vedou expressamente a 

restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento 

de serviços públicos e atividades essenciais. Por esta razão, sustentam 

que a determinação, em caráter obrigatório, de fechamento dos postos de 

gasolinas nos finais de semana afetará diretamente o direito de ir e vir da 

população em geral, dos profissionais da saúde (médicos, enfermeiros, 

técnicos em enfermagem etc.) que utilizam seus próprios meios de 

transporte (carros, camionetes, motos) para se locomover até as 

unidades hospitalares e assim prestarem atendimentos as pessoas que 

necessitam, impossibilitando e dificultando o essencial serviço de saúde. 

Ressaltam também que tal proibição irá afetar a segurança pública do 

Município, pois o abastecimento das viaturas do 5º Batalhão de Polícia 

Militar de Rondonópolis e as viaturas do 3º Batalhão do Corpo de 

Bombeiros (SAMU e Carros de Combate a Incêndios) ficarão 

inviabilizados, gerando caos e transtornos na cidade. Por fim, informam 

que a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível), 

na data de 23/03/2020, determinou que os revendedores de combustíveis 

automotivos em todo o país deverão funcionar, NO MÍNIMO, de 2ª feira a 

sábado, das 7h às 19h, e que referida orientação foi baseada no artigo 

22, inciso 11, da Resolução ANP nº 41, de 5 de novembro de 2013. Assim, 

requerem a concessão da tutela pretendida para “determinar a suspensão 

dos efeitos do inciso XXIX, art. 9º do Decreto Municipal Complementar nº 

9.422 de 21 de março de 2.020, no sentido de determinar a manutenção da 

prestação dos serviços de venda de combustível (gasolina, etanol, diesel) 

na rede de postos shopping no período entre às 7 horas da manhã às 19h 

da noite de sábado e igual horários aos domingos, garantindo o 

abastecimento dos veículos particulares da população, viaturas policiais, 

ambulâncias e caminhões de bombeiros, evitando ainda as filas e 

aglomerações juntos aos postos na sexta-feira à tarde e segunda-feira 

pela manhã, nos termos do art. 3º, §11 da MP 926, de 20 de março de 

2020” (Id. 30697273). É o relatório. Decido. De acordo com o Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (art. 300). A tutela provisória de 

urgência antecipada em caráter antecedente está prevista no artigo 303 

do CPC, que assim preleciona: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. No caso, os autores 

buscam a suspensão dos efeitos do inciso XXIX do artigo 9º do Decreto 

Municipal nº 9.422, de 21 de março de 2020, para que seja assegurada a 

continuação da prestação dos serviços de venda de combustível na Rede 

de Postos Shopping, nos finais de semana, das 07:00 às 19:00. O pedido 

comporta deferimento, conforme será demonstrado a seguir. Na data de 

18 de março de 2020, entrou em vigor o Decreto nº 9.407, de 17 de março 

de 2020, publicado na edição nº 4.657, do Diário Oficial Eletrônico 

(Diorondon-e), que dispõe sobre ações e medidas para minimizar a 

proliferação, entre a população, do Coronavírus (2019- nCoV), no âmbito 

do Município de Rondonópolis – MT. Referido decreto determinou em seu 

artigo 9º, inúmeras medidas de caráter obrigatório. Por meio do Decreto nº 

9.422, de 21 de março de 2020, publicado no Diorondon-e nº 4.661, de 21 

de março de 2020, com entrada em vigor na data de sua publicação, foi 

acrescentado no artigo 9º, dentre outros, o inciso XXIX. In verbis: “XXIX - 

que os postos de gasolina funcionarão de segunda a sexta, no período de 

7h às 18h”. O Decreto Municipal nº 9.426, de 23 de março de 2020, alterou 

o referido inciso, passando a constar da seguinte forma: “XXIX - que os 

postos de combustível do perímetro urbano, inclusive os de acesso à 

rodovias Federais e Estaduais, funcionarão de segunda-feira a sábado no 

período das 6h às 18h”. Assim, o funcionamento dos postos de 

combustível de Rondonópolis, inclusive da rede de postos autora, foi 

limitado, sob a justificativa de minimizar a proliferação do Coronavírus 

entre a população. Todavia, tal limitação de funcionamento se mostra ilegal 

e, portanto, não deve ser mantida. O Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 

março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais, defini 

como essencial a “produção de petróleo e produção, distribuição e 

comercialização de combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais 

derivados de petróleo” (art. 3º, XXVII) (destaquei). Além disso, a Lei nº 

7.783/89, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as 

atividades essenciais e regula o atendimento das necessidades inadiáveis 

da comunidade, também prevê como essencial a produção e distribuição 

de combustíveis (art. 10, I). Não bastasse, o Decreto Estadual nº 425, de 

25 de março de 2020, que consolida as medidas temporárias restritivas às 

atividades privadas para prevenção dos riscos de disseminação do 

Coronavírus (COVID-19), permitiu o funcionamento dos postos de 

combustíveis, sem nenhuma restrição de dia ou horário. Vejamos: “4º Fica 

permitido o funcionamento das seguintes atividades: (...) XIV - produção, 

distribuição e comercialização de combustíveis e de derivados, inclusive 

postos de combustíveis” (destaquei). A Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis - ANP, editou a Resolução nº 812, de 23 de 

março de 2020, que define procedimentos a serem adotados pelos 

agentes regulados pela ANP, enquanto durarem as medidas temporárias 

de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19) estabelecidas pelos 

Estados e Municípios da Federação. Sobre o horário de funcionamento 

dos revendedores varejistas de combustíveis automotivos, a resolução 

assim estabeleceu: “Art. 5º Os revendedores varejistas de combustíveis 

automotivos deverão funcionar, no mínimo, de segunda-feira a sábado, 

das 7:00 às 19:00 horas, com base no art. 22, inciso XI, da Resolução 

ANP nº 41, de 5 de novembro de 2013” (grifei). Como se vê, não há 

nenhum impedimento para o funcionamento dos Postos de Combustíveis 

aos domingos. A única determinação quanto ao horário de funcionamento 

destes estabelecimentos é a de que devem funcionar, pelo menos, de 

segunda-feira a sábado, das 7:00 às 19:00 horas. Dessa forma, os 

postos autores podem continuar funcionando todos os dias da semana, 

inclusive aos domingos, devendo, apenas, observarem o horário mínimo 

de funcionamento estabelecido pelo ANP. Sem sombra de dúvidas 

estamos passando por um período delicado, visando a contenção da 

proliferação do coronavírus, entretanto, serviços essenciais como os dos 

autores devem permanecer funcionando, até porque existem normas 

nesse sentido. Portanto, resta claro que a ordem de fechamento das 

empresas autoras nos domingos é ilegal. Assim, vislumbra-se a 

probabilidade do direito alegado pelos autores. Ademais, na hipótese, o 
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perigo de dano é evidente, já que a manutenção da ordem de fechamento 

dos postos autores nos domingos gerará sérios prejuízos à população 

que necessita de combustível diariamente e, sobretudo, aos serviços e 

atividades essenciais que, como sabido, continuam funcionando 

regularmente, muito deles todos os dias da semana, inclusive aos 

domingos. O exercício e funcionamento de muitos dos serviços e 

atividades essenciais tem sido muito intenso no atual cenário, de modo que 

poderá haver uma maior demanda por combustível, até mesmo para 

ambulâncias e viaturas. Assim, o deferimento da tutela almejada é medida 

que se impõe, já que os requisitos legais foram preenchidos. Com essas 

considerações, DEFIRO o pedido de tutela antecipada em caráter 

antecedente, para suspender os efeitos do inciso XXIX do Decreto nº 

9.407, de 17 de março de 2020, incluído pelo Decreto nº 9.422, de 21 de 

março de 2020, e alterado pelo Decreto nº 9.426, de 23 de março de 2020, 

a fim de assegurar o funcionamento dos postos autores (REDE DE 

POSTOS SHOPPING) todos os dias da semana, inclusive aos domingos, 

das 7:00 às 19:00 horas, devendo, para tanto, serem adotadas todas as 

cautelas para redução da transmissibilidade da covid-19, nos termos do § 

7º, do artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282/20. JUSTIÇA GRATUITA Os 

autores requereram os benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que 

não possuem condições de arcarem com o pagamento das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, em razão da grave 

crise econômica causada pela pandemia do COVID-19 (Id. 30697273, pág. 

9). O Código de Processo Civil disciplina que a pessoa natural e a pessoa 

jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, havendo, inclusive, em 

favor da pessoa natural a presunção de veracidade de suas alegações. O 

deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa 

jurídica, no entanto, é de caráter especialíssimo, impondo cabal 

demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais. É nesse sentido a orientação da Súmula nº 481, do Superior 

Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa 

jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de 

arcar com os encargos processuais”. In casu, não foi juntado nenhum 

documento capaz de elidir a capacidade financeira dos autores de 

custearem as despesas inerentes ao processo. O fato de o país estar 

enfrentando uma pandemia, por si só, não tem o condão de impor o 

deferimento do benefício pleiteado, especialmente porque, como já 

mencionado, os autores não juntarem nenhum documento sobre a 

situação financeira deles. Neste contexto, não vislumbro a presença dos 

pressupostos legais para concessão da gratuidade da justiça aos 

autores. Dessa feita, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da 

gratuidade da justiça. Intimem-se os autores para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovarem o recolhimento do valor das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código 

de Processo Civil. Recolhidas as custas, intimem-se os autores para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, aditarem a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final, na forma do art. 303, §1º, I, do 

CPC. Após, CITE-SE o requerido para apresentar contestação, no prazo 

de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). Em razão da urgência, servirá a 

presente decisão como mandado de intimação do requerido acerca da 

tutela deferida. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Rondonópolis, 27 de março de 2020. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1011589-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA FERREIRA MACHADO OAB - DF40259 (ADVOGADO(A))

FABIO MENDONCA E CASTRO OAB - DF18484 (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA OAB - DF13635 (ADVOGADO(A))

YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA OAB - DF38457 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1011589-53.2018.8.11.0003. EXEQUENTE: PMH PRODUTOS MEDICOS 

HOSPITALARES LTDA EXECUTADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

VISTO Cálculo já inserido no sistema SRPV 2.0. Expeça-se a RPV. 

Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 27 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007419-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOBINO RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1007419-72.2017.8.11.0003 (PJE); 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

2.150,60; Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: LEOBINO RODRIGUES PEREIRA 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: LEOBINO RODRIGUES 

PEREIRA, portador(a) do CPF/CNPJ de 645.938.868-72, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS 

DE 2015,2014,2013- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nº(s): 45576/2017. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 26 de março de 2020. Débora Yanez 

Pereira Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

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.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1016405-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

URBANO REZENDE BORGES (EXECUTADO)

LUIZ FELIPE SOUZA BORGES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

LUIZ FELIPE SOUZA BORGES (EXECUTADO)

MARCIO DA SILVA SOUZA DIAS (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 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1016405-44.2019.8.11.0003 Valor da causa: 

12.442,59 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: 

Nome: LUIZ FELIPE SOUZA BORGES & CIA LTDA - ME Endereço: 

desconhecido Nome: URBANO REZENDE BORGES Endereço: 

desconhecido Nome: MARCIO DA SILVA SOUZA DIAS Endereço: 

desconhecido Nome: LUIZ FELIPE SOUZA BORGES Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA 

LUIZ FELIPE SOUZA BORGES & CIA LTDA, na pessoa do Representante 

Legal e os corresponsáveis, URBANO REZENDE BORGES, MARCIO DA 

SILVA SOUZA DIAS e LUIZ FELIPE SOUZA BORGES, todos, atualmente em 
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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. DESPACHO: ID 29128705 

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, MAIZA 

BERGAMASCO SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 27 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003459-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1003459-74.2018.8.11.0003 (PJE) ; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

3.452,26 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: MARIA DE LOURDES DA 

SILVA, portador(a) do CPF/CNPJ de nº 732.780.171-53, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U..] referente aos ANOS 

DE 2014 / 2015- Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 66274/2017. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 27 de março de 2020. Débora Yanez 

Pereira Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

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.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004352-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FONCATTI & FONCATTI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1004352-02.2017.8.11.0003 (PJE) ; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.S.S.Q.N..]; Valor causa: R$ 

13.187,53 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: FONCATTI & FONCATTI LTDA – 

ME Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: FONCATTI & FONCATTI 

LTDA - ME, portador(a) do CPF/CNPJ de nº 11.007.637/0001-26, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.S.S.Q.N...] referente aos 

ANOS DE 2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 361/2017. 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 27 de março de 2020. Débora Yanez 

Pereira Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

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.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007025-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO CARLOS BUENO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1007025-65.2017.8.11.0003 (PJE) ; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U..]; Valor causa: R$ 

12.562,61 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: ALBERTO CARLOS BUENO 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: ALBERTO CARLOS BUENO, 

portador(a) do CPF/CNPJ de nº 090.172.919-15, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) 

acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 104 de 365



contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U.] referente aos ANOS 

DE 2013,2015,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 43939/2017, 

43940/2017, 43941/2017, 43942/2017, 43943/2017, 43944/2017, 

43945/2017, 43946/2017, 43947/2017, 43948/2017, 43949/2017, 

43950/2017 ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) 

executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 

30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 27 de 

março de 2020. Débora Yanez Pereira Cláudio Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 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.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011962-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1011962-84.2018.8.11.0003(PJE) 

(PJE) ; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U..]; Valor causa: R$ 

15.048,96 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: PROJETTA INCORPORACAO E 

VENDAS DE IMOVEIS LTDA – EPP Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) 

EXECUTADO: PROJETTA INCORPORACAO E VENDAS DE IMOVEIS LTDA - 

EPP, portador(a) do CPF/CNPJ de nº 02.789.756/0001-97, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) 

executado(a, s) acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U.] referente aos ANOS 

DE 2015 / 2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 63129/2017, 

63131/2017, 63133/2017. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) 

o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o 

prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 

27 de março de 2020. Débora Yanez Pereira Cláudio Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 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.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006800-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR MEIRA DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

DIAS Dados do processo: Processo: 1006800-45.2017.8.11.0003(PJE) ; 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U..]; Valor causa: R$ 

4.624,51 Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: WALDIR MEIRA DE LIMA 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: WALDIR MEIRA DE LIMA, 

portador(a) do CPF/CNPJ de nº 199.289.559-72, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido ; FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) 

acima qualificado(a, s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 

termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima 

descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora 

suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da 

dívida. RESUMO DA INICIAL: COBRANÇA DE DIVIDA movida pelo 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT contra a parte executada acima 

qualificada decorrente do não pagamento do I.P.T.U.] referente aos ANOS 

DE 2015,2013,2014 - Certidão(ões) de Dívida Ativa, de nºs: 40333/2017, 

40334/2017, 40335/2017. ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) 

o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o 

prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) embargos. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 

27 de março de 2020. Débora Yanez Pereira Cláudio Gestora Judiciária 

Autorizado(a) pelo Provimento n° 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.

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009066-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY ALEXANDRE MATTOS PIRES (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 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1009066-68.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

6.473,65 ESPÉCIE: [IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO 

FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS POLO 

PASSIVO: Nome: WESLEY ALEXANDRE MATTOS PIRES Endereço: lugar 

incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO da parte 

executada WESLEY ALEXANDRE MATTOS PIRES, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. DECISÃO: ID.29443937 

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, MAIZA 

BERGAMASCO SILVERIO, digitei. RONDONÓPOLIS, 27 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 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004774-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPEIRO AGRO COMERCIAL LTDA - 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 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1004774-74.2017.8.11.0003 Valor da causaR$ 

6.682,85 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: CAMPEIRO AGRO COMERCIAL LTDA - 

ME Endereço: incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO do 

Representante Legal da empresa executada, CAMPEIRO AGRO 

COMERCIAL LTDA - ME acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e 

não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o 

débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens 

à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe 

serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a 

satisfação da dívida. RESUMO: ISSQN - CDA Nº 348/2017 ADVERTÊNCIA: 

Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de que, aperfeiçoada 

a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para opor(oporem) 

embargos. DECISÃO: ID 29338809 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, 27 

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.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001170-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. R. (REU)

 

PROCESSO nº 1001170-37.2019.8.11.0003 POLO ATIVO: AUREO JOSE 

BARBOSA POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do advogado do autor, Dr. ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA, OAB/MT 12452, para tomar ciência da r. sentença a seguir 

transcrita: "Vistos etc., Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Aureo 

José Barbosa em face do Município de Rondonópolis, sustentando, em 

síntese, ser servidor público municipal. Assevera que em 2001 concluiu 

um curso de mestrado na “Universidad Central Marta Abreu de Las Villas”, 

em Cuba. Por conta disto, naquela época teve em seu plano de carreira 

elevação de nível para o nível 4, detentor de título de mestrado. Pontua que 

passados cerca de 12 anos o Município teria rebaixado seu nível de 

carreira para o nível 3, sofrendo um decréscimo salarial de 19,8%, eis que 

o seu diploma de mestrado não havia sido convalidado no Brasil, o que iria 

a contramão das regras para concessão da progressão. Em face ao 

exposto, o autor teria conseguido através de mandado de segurança 

anular o ato administrativo que o regrediu, mantendo-o no “nível 4”, sob o 

fundamento de que o direito de o Poder Público exercer seu poder de 

autotutela havia decaído, eis que transcorridos mais de 12 anos entre a 

concessão de sua progressão de nível e o ato que a anulou (vide 

Apelação nº 147221/2015). Por conta disto, pugna o autor para que o 

requerido lhe pague o percentual que deixou de receber durante todo o 

período em que esteve sem a progressão devida (19,8%), bem como lhe 

indenize em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), em face aos 

transtornos que sofreu com o decréscimo salarial. A inicial foi recebida e a 

gratuidade judiciária indeferida. O autor pugnou pela alteração de seu 

pedido de dano moral para R$54.603,30 (cinquenta e quatro mil seiscentos 

e três reais e trinta centavos), alterando, consequentemente, o valor da 

causa para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pugnando pelo 

parcelamento das custas e taxas processuais iniciais, o que foi deferido 

por este juízo. Regularmente citado, o Município de Rondonópolis 

apresentou contestação no ID 24372707, impugnando preliminarmente o 

peido de gratuidade judiciária concedida em favor do autor, no mérito, 

sustentou que sua conduta foi pautada no seu exercício de autotutela e 

imprestabilidade do diploma estrangeiro do autor sem sua convalidação no 

Brasil. O autor foi instado a impugnar, todavia, manteve-se inerte. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Como 

se vê do relatório, versam os autos sobre ação de cobrança ajuizada por 

Aureo José Barbosa em desfavor do Município de Rondonópolis, 

sustentando, em síntese, ter direito a perceber 19,8% de sua 

remuneração desde novembro/2014, em virtude de ter sido anulada sua 

progressão funcional em razão da obtenção de título acadêmico de 

mestre. No que se refere a impugnação à gratuidade judiciária, observe-se 

que este juízo já a indeferiu de pronto, o que inclusive foi mantido pelo 

egrégio Tribunal de Justiça, de modo que manifestamente incabível tal 

impugnação. No que se refere ao direito do autor em ser mantido no nível 4 

em seu plano de carreira, tal direito já restou devidamente 

consubstanciado quando do julgamento do Recurso de Apelação nº 

147221/2015, cuja cópia se encontra carreada com a inicial. Naquele 

julgado foi enfrentada todas as teses elencadas pelo requerido 

demandado, ocorre que, por se tratar de ação mandamental, não se 

presta para fins de ação de cobrança, inteligência que se extraí da Súmula 
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nº 269 do STF: “Súmula 269 STF - O mandado de segurança não é 

substitutivo de ação de cobrança.” Assim como não poderia tal julgado 

produzir efeitos retroativos. Isto, contudo, não significa dizer que o autor 

não detinha antes da propositura daquele writ o direito líquido e certo de 

receber os valores oriundos do nível 4 de seu plano de carreira, 

consistente na detenção de título acadêmico de mestre. O direito lá e aqui 

analisado é mesmo, de modo que o trânsito em julgado daquele mandamus 

impôs coisa julgada material quanto ao direito do autor perceber os valores 

decorrentes de sua progressão funcional. Conforme assentado naquele 

julgado, o Poder Público tem o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para 

exercício de seu poder de autotutela, não fazendo, em nome da 

segurança jurídica, os efeitos do ato administrativo devem ser mantidos, 

ainda que haja algum tipo de irregularidade no ato questionado. É inclusive 

a dicção do artigo 54 da Lei Federal nº 9.784/99, vejamos: “Art. 54. O 

direito da Administração de anular os atos administrativos de que 

decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, 

contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.” 

Deste modo, inquestionável que passados mais de uma década da prática 

do ato administrativo este não poderia ter sido revisto pela Administração 

Pública. Deste modo deve ser assegurado em favor do autor o seu direito 

a progressão de nível desde quando foi usurpada pelo requerido. Isto, 

contudo, não significa dizer que o autor tenha direito exato a 19,8% de 

saldo por todos os salários percebidos desde a regressão de seu nível 

funcional, significa que o autor deverá ser enquadrado no “nível 4” do 

plano de cargo, carreira e salário vigente à época em que o ato ilegal foi 

praticado, procedendo com os devidos reenquadramentos de acordo com 

as regras de reenquadramento estabelecidas pelas legislações municipais 

que alteraram o PCCV do autor, sempre, entendo-o como portador de título 

acadêmico de mestrado. Limitando-se, todavia, tal valor ao percentual de 

19,8% a ser pago mensalmente, a fim de evitar que o autor venha receber 

valores além do que requerido na inicial. Então, deverá em sede de 

liquidação de sentença ser apurado quanto que o autor deveria ter ganho 

caso o ato administrativo ora questionado não existisse e o quanto 

efetivamente ganhou, a diferença é o que deverá ser pago pelo requerido. 

No que se refere ao pedido de dano moral, tenho que a pretensão inicial 

não deverá ser acolhida, isto porque a conduta do requerido não foi capaz 

de gerar qualquer dano extrapatrimonial em face do autor, mas apenas 

prejuízos patrimoniais a este, cuja reparação já foi determinada logo acima. 

Insta consignar que o autor, apesar da regressão de sua progressão 

funcional, continuou recebendo consideráveis salários se comparado com 

a média da população. A causa de pedir do dano moral não é presumível 

como tentou fazer crer o autor. Deveria haver demonstração de que o não 

pagamento integral do salário que lhe é devido tenha gerado danos 

psicológicos, assim como o tenha privado de ter acesso a algo essencial. 

O fato de possuir um filho e AIDS não geram, por si só, o direito de 

receber dano moral pelo não pagamento integral de seu salário, pois tais 

situações não presumem dano, deveria ter sido comprovado tal dano em 

virtude destas circunstâncias. O Sistema Único de Saúde, por exemplo, 

fornece gratuitamente todo o tratamento para portadores do vírus HIV, de 

modo que o autor sempre teve a sua disposição tratamento gratuito para 

sua patologia, não tendo demonstrado sequer algum custo extra com tal 

doença e que o dinheiro que deixou de receber acabou por impossibilitá-lo 

de receber seu tratamento, a bem da verdade, sequer insinuou isto. O 

corte da progressão funcional do autor também não é capaz de reduzi-lo a 

hipossuficiência para alimentar a si e sua família, em virtude de que o 

percentual cortado não é capaz de alterar seu padrão de vida. Dar 

procedência ao pleito genérico de dano moral do autor significaria em 

afirmar que todo aquele que deve teria que reparar moralmente seu 

credor. A pretensão por dano moral não deve e não pode ser banalizada, 

vez que não se destina a confortar meros percalços da vida comum, 

praticados isoladamente, mas sim a reparar condutas duradouras, 

abusivas e ofensivas que molestam o ofendido naquilo que ele tem de 

mais sagrado, o seu patrimônio moral. Neste sentido: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

SERVIDOR PÚBICO REINTEGRADO AO CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE 

DECISÃO JUDICIAL – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR 

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR 

AFASTADA – MÉRITO: A REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO , POR SI 

SÓ, AINDA QUE SEJA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, NÃO É ATO A 

ENSEJAR DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – NÃO 

OCORRÊNCIA DE ABALO MORAL , PSIQUÍCO OU QUALQUER ATRIBUTO 

DA PERSONALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. 

Preliminar de cerceamento de defesa ante a ocorrência de julgamento 

antecipado da lide. 2. De acordo com as normas processuais e regras 

procedimentais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir 

as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o 

deslinde do processo, nos termos do art. 370 do atual CPC. 3. Nesse 

norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento 

motivado, conforme preceitua o art. 371 do atual CPC, não havendo, 

portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das 

partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos 

já são o suficiente para formar a sua convicção. 4. Mérito. 5. A questão do 

processo administrativo sofrido pelo servidor, sua reintegração , 

abusividade na demissão, etc... restou superada por meio de outra ação 

judicial, a qual foi julgada, inclusive, em sede recursal. 6. O ponto central 

do presente feito é saber se o servidor público, após ser reintegrado ao 

cargo público após decisão judicial, faz jus à indenização por danos 

morais. Para que o Apelante faça jus à indenização por danos morais, 

necessário que haja comprovação nos autos situação fática da 

ocorrência do abalo moral e psíquico, ou seja, há a necessidade de 

demonstrar alguma ofensa ao direito ou atributo da personalidade, o que 

definitivamente não restou evidenciado nos autos. 7. A reintegração ao 

serviço público, por si só, ainda que seja meio de ação judicial não é ato a 

ensejar danos morais a serem suportados pela Administração Pública, 

posto que não se vislumbra a existência de ato ilícito. Ademais, insta 

registrar que a reintegração ao cargo do Apelante não se deu por 

abusividade da punição, mas sim pelo fato do processo administrativo 

disciplinar não ter respeitado ao contraditório e ampla defesa, ou seja, não 

foi objeto de discussão no Mandado de Segurança acima epigrafado a 

conduta do servidor. 8. Recurso de Apelação desprovido.” (N.U 

0000770-42.2014.8.11.0059, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

26/11/2018, Publicado no DJE 10/12/2018) Desse modo, não há que 

cogitar em dano in re ipsa, como pontuou o autor, de modo que se fazia 

imprescindível ter alegado logo em sua inicial em que exatamente consistiu 

o dano moral que sofreu. Não tendo alegado, possível é o julgamento da 

lide antecipadamente independentemente de dilação probatória. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar o requerido ao pagamento das diferenças que o autor deixou de 

receber com o corte de sua progressão funcional, desde o seu corte até o 

momento em que o direito a progressão for implantado, com reflexo das 

diferenças apuradas no adicional por tempo de serviço, décimo terceiro 

salário e nas férias acrescidas do terço salário, subtraindo-se o montante 

eventualmente já adimplido, tudo a ser apurado em sede de liquidação de 

sentença, EXTINGUINDO A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil; Já no que se 

refere ao pleito de dano moral, JULGO-O IMPROCEDENTE, nos termos do 

artigo retro citado. Os valores devidos deverão ser acrescidos de 

correção monetária e juros moratórios, na forma decidida pelo STJ no 

julgamento do REsp nº 1.495.146/MG: “(a) até julho/2001: juros de mora: 

1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos 

no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência 

do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de 

mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: 

juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E.” Condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento 

de honorários advocatícios, devendo o quantum ser aferido em liquidação 

de sentença, na forma do art. 85,§4º, II, CPC/2015. A sentença está sujeita 

à remessa necessária, porquanto a sentença é ilíquida. O requerido é 

isento ao pagamento das custas processuais, todavia, deverá restituir o 

autor o pagamento das taxas e custas processuais adiantadas em 

referência ao valor do pedido de pagamento da verba salarial. Deverá o 

autor arcar com as custas processuais referentes ao pedido de dano 

moral, bem como pagar honorários sucumbenciais em 10% sob tal valor. 

Transitado em julgado e nada tendo sido requerido, arquive-se. 

Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005303-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. G. SAUDE OCUPACIONAL EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO OAB - MT18707-A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

EXMO. SR. JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (IMPETRADO)

 

PROCESSO nº 1005303-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: F. G. SAUDE 

OCUPACIONAL EIRELI POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e 

EXMO. SR. JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO do Procurador Geral do Município de 

Rondonópolis, para tomar ciência da r. decisão liminar deferida: LIMINAR: 

"Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar 

impetrado por F. G. Saúde Ocupacional EIRELI, em face de ato, 

teoricamente, arbitrário e ilegal praticado pelo Prefeito do Município de 

Rondonópolis, apontando-o como autoridade coatora. Sustenta a 

impetrante que é empresa que se dedica exclusivamente à saúde 

ocupacional, realizando exames de admissão, demissão e periódicos para 

empresa privadas. Afirma que em razão da pandemia ocasionada com o 

coronavírus (COVID-19), diversos entes federados passaram a adotar 

medidas preventivas de propagação de tal vírus, dentre eles o fechamento 

de estabelecimentos comerciais e indústrias, mantendo-se apenas em 

funcionamento os serviços essenciais. Pontua que sua atividade 

econômica é de natureza essencial, visto que presta serviços de 

assistência à saúde, na forma estabelecida pelo Decreto Federal nº 

10.282/2020, bem como pelos Decretos Municipais expedidos pela 

autoridade coatora. Ainda, a Medida Provisória nº 927/2020 teria 

determinado que durante o período de calamidade pública se manteria 

obrigatório a realização de exames demissionais, um dos serviços 

prestados pela impetrante. Ocorre que, o Prefeito Municipal teria 

determinado que a impetrante fechasse suas portas em face os Decretos 

Municipais expedidos, conduta que atribui como arbitraria e ilegal. Em vista 

disto, pugnou a impetrante para que, liminarmente, lhe fosse assegurado o 

direito de funcionar a fim de assegurar a prestação de serviços 

essenciais na área de saúde, ainda quando este bem jurídico se encontra 

mundialmente assolado por conta da pandemia do COVID-19. A inicial veio 

instruída com documentos. Vieram-me os autos conclusos. Eis o relatório. 

Fundamento e decido. O mandado de segurança é ação constitucional 

fundamentada na proteção ao direito líquido e certo ameaçado por 

ilegalidade ou abuso de poder de autoridade pública. O direito líquido e 

certo, é aquele, manifesto, quanto à existência, e delimitado em sua 

extensão, cujos requisitos possam ser aferidos de plano, em exame de 

elementos pré-constituídos. Como cediço, por determinação da Lei nº 

12.016/09, as concessões de provimento jurisdicional antecipatório da 

pretensão processual, sejam de natureza de medida liminar, seja de 

natureza de antecipação de tutela, estão adstritas aos comandos 

provenientes do Estatuto Processual Civil, cabendo ao magistrado adotar 

as medidas que considerar adequadas para sua efetivação, 

observando-se, no que couber, as normas atinentes ao cumprimento 

provisório de sentença, conforme inteligência do artigo 297 do CPC. Neste 

sentido, tem-se, ainda, por força do disposto no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que para que se antecipem os efeitos da tutela, conforme 

pretendido pelo impetrante, é absolutamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – de 

sorte que, na hipótese de não estar previamente demonstrada a 

satisfação de tais requisitos, de rigor o indeferimento do pedido, 

providencia esta também adotável quando evidenciado o perigo de 

irreversibilidade da medida concedida. No caso em análise, sustenta a 

parte impetrante que presta serviços na área de saúde, o que é inconteste 

pelos documentos que carreiam o feito, ainda por ser empresa 

reconhecida neste segmento no Município de Rondonópolis. Pelo que se 

verifica, os Decretos Municipais expedidos excepcionou categoricamente 

que os serviços relacionados à saúde são essenciais e não poderiam ser 

paralisados para evitar sérios prejuízos à administração e riscos à 

população (art. 2º do Decreto 9.425/2020). O Decreto Federal nº 

10.282/2020, o qual veio a regulamentar a Lei Federal nº 13.979/2020, que 

dispôs sobre as medidas de enfretamento ao COVID-19, dispôs 

expressamente que os serviços de assistência à saúde são considerados 

serviços essenciais, vejamos: Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 

13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos 

serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º São 

serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim 

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como: (...) I - 

assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;” Ainda 

a Medida Provisória 927/2020 em seu artigo 15 determina a realização do 

exame demissional durante o período da pandemia do COVID-19, o que 

somente será dispensável caso o trabalhador tenha realizado o exame 

nos últimos 180 dias. Nesta toada, portanto, devem ser considerados 

como atividade essencial toda aquela que garanta o mínimo existencial, 

garantindo que sejam entregues à sociedade serviços adequados à saúde 

e demais direitos sociais, como o direito ao trabalho, a fim de evitar danos 

ainda mais graves que o próprio vírus causador da pandemia. É de se 

ressaltar que o próprio ato público atacado expressamente consignou a 

manutenção do funcionamento de serviços essenciais à saúde, não se 

mostrando crível que em tempos de crise na saúde pública se determine o 

fechamento de unidades de assistência a tal bem jurídico. Certo é que, em 

tempos de crise na saúde pública, a impetrante deverá adotar além dos já 

rotineiros protocolos sanitários, outras medidas de segurança, para 

manter tanto a segurança do serviços prestado por ela como seus 

funcionários e pacientes livres de quaisquer atos que os exponham em 

risco de serem contaminados pelo COVID-19, seguindo rigorosamente 

todos os protocolos de higiene determinados pelo Ministério da Saúde. 

Deverá, ainda, a impetrante: 1) Disponibilizar em locais de fácil acesso a 

todas as pessoas que se encontrarem dentro de suas dependências 

álcool em gel 70%; 2) Instalar cartazes orientativos de prevenção ao 

COVID-19; 3) Não permitir em suas dependências a permanência de 

qualquer pessoa que venha apresentar quaisquer sintomas do COVID-19 

ou daqueles que se enquadrem nos grupos de riscos sem equipamentos 

que visam minimizar sua contaminação ou a de terceiros, sendo da 

impetrante a obrigação de disponibilizar tais equipamentos (máscaras, 

luvas, etc.); 4) Estabelecer horário especial para atendimento das 

pessoas que se enquadrarem dentro do grupo de riscos para o COVID-19, 

assim definido pelo Ministério da Saúde; 5) Utilizar meio cientifico para 

verificação da temperatura daqueles que vierem a entrar e sair de suas 

instalações, adotando as medidas de segurança e protocolos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde para verificação da contaminação 

do paciente pelo COVID-19, não permitindo a entrada daqueles que se 

recusarem se submeter a tal medida; 6) Não permitir que pessoas se 

sentem em distância inferior a de 1,5 metros; 7) Deverá também manter em 

suas dependências apenas aquelas pessoas que forem essenciais para 

desenvolvimento de sua atividade, fazendo forte fiscalização quanto a 

presença desnecessária de pessoas em suas dependências; e, 8) 

Priorize, quando puder, medidas alternativas de trabalho, como o 

teletrabalho; Tais medidas de segurança deverão ser adotadas enquanto 

ainda estiver em vigência do ato público atacado. Ante o exposto, 

satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, conforme assentado acima, autorizando que a 

empresa impetrante exerça sua atividade empresarial. Fica a impetrante 

ainda obrigada a comprovar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a 

adoção das medidas de segurança descritas na inicial. Caso a Impetrante 

venha descumprir quaisquer das medidas de segurança ora 

determinadas, diante seu poder econômico e o bem jurídico em discussão, 

fixo multa diária em seu desfavor no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais), sem prejuízo de revogação da medida liminar. NOTIFIQUE-SE a 

autoridade coatora sobre o conteúdo da petição inicial, bem como para 

que tome ciência da liminar concedida, com cópia dos documentos, para 

que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 

artigo 7º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009. NOTIFIQUE-SE, também, o órgão 

de representação jurídica a qual a autoridade coatora está vinculada, 

para, querendo, na condição de órgão de representação judicial de 

pessoa jurídica interessada, manifeste-se no feito, nos termos do art. 7º, 

inc. II da Lei 12.016/09. Na sequência, vistas ao Ministério Público, pelo 

prazo de 10 (dez) dias, como determina o artigo 12, da Lei nº 12.016/2009, 

e após, conclusos para sentença. DETERMINO que se oficie à Vigilância 

Sanitária Municipal para que fiscalize periodicamente a impetrante, 

averiguando a adoção das medidas de segurança determinadas nesta 

decisão, devendo comunicar imediatamente qualquer descumprimento de 

medida de segurança a este juízo através do e-mail 

roo.2fazenda@tjmt.jus.br. Tendo em vista o forte esquema de fiscalização 

adotado pela Polícia Militar quanto ao cumprimento do Decreto em 

referência, oficie-se o Batalhão da Polícia Militar deste Município 

informando-o do teor desta decisão, bem como para que contribuam no 

que puder com o cumprimento desta. Indefiro o pedido de decretação de 
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sigilo da ação, tendo em vista que não preenchido nenhum dos requisitos 

elencados pelo Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, EM 

REGIME DE PLANTÃO. Dada a urgência do pleito, assim como o 

funcionamento do Poder Judiciário em home office, a fim de dar celeridade 

ao cumprimento desta decisão, serve esta como mandado e ofício. Às 

providências necessárias."

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010418-27.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO MOLINA GIMENES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA OAB - MT0013733A (ADVOGADO(A))

KARINE DAGOSTIN OAB - MT23623/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO via SISTEMA PROCESSO nº 1010418-27.2019.8.11.0003 

POLO ATIVO: OTAVIO MOLINA GIMENES OLIVEIRA POLO PASSIVO: 

ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos 

advogados da parte autora, Dr. EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA, OAB/MT 

13.733 e, Drª KARINE D’AGOSTIN, OAB/MT 23.623, a fim de intimá-los a 

impugnar a contestação de ID 30734435 e documentos (ID 30734425 - 

INFORMAÇÃO n° 8430), apresentada pela parte requerida, o Estado de 

Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006362-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA BERTAZO OAB - SP310995 (ADVOGADO(A))

SIMONE PEREIRA SAVI OAB - SP373600 (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação e Provimento 

nº 56/07-CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os advogados da 

parte Embargante, SIMONE PEREIRA SAVI, OAB/SP 373.600, ANTONIO 

CARLOS GUIDONI FILHO, OAB/SP 146.997, BARBARA BERTAZO, OAB/SP 

310.995, para, querendo, contrarrazoar o recurso de apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016834-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRDU SPE VERMONT LTDA (AUTOR(A))

BRDU URBANISMO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA OAB - GO23151 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação e Provimento 

nº 56/07-CGJ, impulsiono estes autos, a fim de intimar os advogados da 

parte Autora, GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA, OAB/GO 23.151, 

DANIELLE LIMIRO HANUM, OAB/GO 23.150, KARINA LARISSA BUZZO 

FEITOSA, OAB/PR 90.900 e OAB/GO 53.773, MARY ANNE SANTANA 

INÁCIO DE REZENDE, OAB/GO 30.455, THAÍS P. DE LACERDA D. DE 

ALMEIDA, OAB/GO 45.408, LARISSA BÁRBARA DOS S. LOURENÇO, 

OAB/GO 56.009, para, querendo, contrarrazoarem o recurso de apelação 

interposto pela parte requerida, o Município de Rondonópolis.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001861-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. I. R. F. C. P. P. M. I. (REU)

B. M. S. F. D. D. T. E. V. M. S. (REU)

J. R. E. S. (REU)

F. D. I. R. B. R. F. L. P. (REU)

C. F. D. I. E. D. C. M. (REU)

A. I. L. -. E. (REU)

W. D. M. P. (REU)

D. C. D. T. E. V. M. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS OAB - SP373801 (ADVOGADO(A))

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

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT3213-O (ADVOGADO(A))

DENIS KALLER ROTHSTEIN OAB - RJ149981 (ADVOGADO(A))

DANI LEONARDO GIACOMINI OAB - RS53956 (ADVOGADO(A))

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZA FRANCESCHINI CHADE OAB - SP390681 (ADVOGADO(A))

WASHINGTON LUIS CARVALHO OLIVEIRA OAB - MT19297/O-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO MARCOS MEDEIROS BARBOZA OAB - SP207081 (ADVOGADO(A))

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. D. R. (LITISCONSORTES)

 

PROCESSO nº 1001861-85.2018.8.11.0003 POLO ATIVO: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO POLO PASSIVO: Wellington De 

Moura Portela, BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários, Diferencial Corretora de Títulos e Valores Mobiliários 

S/A, Fundo de Investimento Diferencial Renda Fixa Longo Prazo, Fundo de 

Investimento Renda Fixa Crédito Privado Portfolio Master I, AGGREGA 

Investimentos LTDA-EPP e Coral Fundo de Investimento Em Direitos 

Creditórios Multisetorial FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e 

do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de intimar o 

advogado da parte requerida, DANI LEONARDO GIACOMINI, OAB/RS 

53956, para que, documentalmente, comprove sua hipossuficiência, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da gratuidade 

judiciária, nos termos da r. decisão de ID 30673694 a seguir transcrita: 

“Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração opostos pela MASSA 

FALIDA DE DIFERENCIAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S/A em face da decisão de ID 20464754, alegando que 

aquela estaria omissa quanto a análise de três de suas teses: a) 

litisconsórcio passivo necessário com pessoas jurídicas que a sucederem 

na gestão dos fundos de investimentos; b) impossibilidade jurídica da ação 

de improbidade em face da massa falida; c) concessão da gratuidade 

judiciária (ID 28048946). Por sua vez, o Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso pugnou pela parcial procedência dos embargos 

declaratórios, apenas afirmando que de fato não havia sido apreciado o 

pedido de gratuidade judiciária, todavia, pugnando pelo seu indeferimento. 

Quanto aos demais tópicos, o Parquet entendeu não haver nenhuma 

omissão na decisão atacada, pugnando pela sua rejeição. Decido. Após 

detida análise aos autos, em especial a decisão combatida, verifica-se que 

de fato fora omissa, todavia, em apenas um dos pontos alegados pela 

embargante. A decisão de ID 20464754 nada citou quanto ao deferimento 

da gratuidade judiciária requerida pela embargante, o que inclusive foi 

motivo de concordância do Ministério Público. Quanto ao mérito de tal 

pedido, verifico que não comporta de plano seu deferimento pela simples 

presunção da alegação, conforme elenca o Código de Processo Civil. 

Estamos diante uma pessoa jurídica que possui em suas contas milhares 

de reais, os quais inclusive foram objeto de indisponibilidade nestes autos. 

O fato de ter sido decretada sua falência não enseja por si só em sua 

hipossuficiência, esta, se existente, deve ser demonstrada. Não pode este 

juízo se limitar tão somente a eventual pedido de justiça gratuita, pois em 

que pese o Código de Processo Civil trazer a presunção de 

hipossuficiência, nossa Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, estabelece que a hipossuficiência deve ser comprovada, senão 

vejamos: “(...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita AOS QUE COMPROVAREM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS;” 

(destaque nosso) Doutra banda, não pode este juízo de plano vir a 

indeferir o pleito, ante a exigência contida no artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil, assim descrito: “§ 2º O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos.” Deste modo, oportunizo a embargante o 

prazo de 15 (quinze) dias para demonstrar documentalmente nos autos 
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não possuir condições financeiras para arcar com as custas e taxas 

processuais. No que se refere ao alardeado litisconsórcio passivo 

necessário, a embargante se contradiz em suas próprias alegações. 

Observe-se que em sua defesa preliminar sustentou sua ilegitimidade 

justamente por inexistir litisconsórcio passivo necessário entre ela e os 

fundos de investimentos que tiveram sob sua gestão. E, logo em seguida, 

pugna pelo reconhecimento de tal instituto com outras pessoas jurídicas 

que se encontram em situação jurídica ainda mais distante. Ora, a ação de 

improbidade administrativa visa punir aqueles que agiram de modo a 

lesionar o erário público, a demanda recairá sob aqueles em que o 

acusador, in casu o Ministério Público, tenha entendido ter agido de tal 

forma. Ademais, o acolhimento da pretensão inicial da forma como 

atualmente se encontra composto os polos da ação, não levará efeito 

jurídico algum as pessoas jurídicas que supostamente seria litisconsortes 

necessários da embargante, não havendo ainda disposição legal para que 

aquelas respondam também pela demanda. Logo, ausente os requisitos do 

artigo 114 do Código de Processo Civil. A princípio, pelo que consta dos 

autos e a complexidade da matéria, este juízo entendeu que a embargante 

pode ter dado causa ao dano suportado pelo erário público, se é intenção 

da embargante se insurgir quanto a isto, deveria ter procurado a via 

processual adequada. Se a embargante já não estava mais gerindo os 

fundos de investimentos que aportaram os investimentos do IMPRO 

quando do prejuízo milionário, sua responsabilidade por óbvio se limitará 

ao período em que exercia seus atos de gestão. O fato por si só de não 

gerir os fundos quando do rombo milionário destes não significa dizer que 

não tenha contribuído para tal fato antes de deixar a gestão dos fundos, 

como já dito, a responsabilidade de cada qual será devidamente apurada 

durante a fase probatória. Quanto a tese de “impossibilidade jurídica do 

pedido em relação à massa falida”, apesar de atenta leitura da defesa 

preliminar, não pude denotar qualquer fundamentação em relação ao 

instituto de “impossibilidade jurídica do pedido”, este, que careceria o 

interesse de agir da ação. Todavia, correta é a ação proposta pelo 

Ministério Público, assim como os pedidos feitos, visando a punição 

daqueles que possam ter dado causa, culposa ou dolosamente, a danos 

ao erário público. No mais, à massa falida pode responder com o seu 

patrimônio remanescente os danos que venham ter dado causa. Se era 

intenção da embargante ao alegar tal tópico se referir a legitimidade dos 

fundos de investimentos para responder pelos danos e não da empresa 

gestora, observe-se que a decisão atacada foi clara ao dispor a 

responsabilidade das empresas gestoras e administradoras dos fundos 

de investimentos, enquanto os fundos não poderiam responder a presente 

demanda por não possuir personalidade jurídica própria. Vejamos trecho 

da decisão: “Em síntese, os fundos de investimentos não desenvolvem 

atividade empresarial, mas auxiliam o desenvolvimento desta com o aporte 

de capital de investidores, cuja administração e gestão de recursos ficam 

a cargo de prestadores de serviços, conforme se verifica no artigo 56 e 

57 da referida Instrução Normativa e dos Regulamentos Gerais dos 

fundos, vinculados aos Ids. 13937010, 13936984 e 13973601. Sendo os 

administradores e gestores dos fundos de investimentos responsáveis 

pelas condutas culposas ou dolosas que venham causar danos.” “No que 

se refere a preliminar de ilegitimidade, a qual seria dos Fundos de 

investimentos e não da gestora ou administradora, observa-se que tal 

questão já fora dirimida logo acima.” Observe-se, portanto, que parte do 

objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, 

omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de 

Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento deste magistrado 

quando exerceu o juízo de admissibilidade da ação, o que é impossível de 

se fazer pela via eleita. Razão pela qual RECEBO os presentes Embargos 

de Declaração, ACOLHENDO-O parcialmente, apenas a fim de determinar 

a intimação da embargante para que, documentalmente, comprove sua 

hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da gratuidade judiciária. No que se refere ao pedido de desbloqueio 

formulado pela Massa Falida de Diferencial Corretora de Títulos e Valores 

Mobiliários S/A (ID 20175248), tenho que o pleito comporta deferimento. 

Isto porque já é pacífico perante o STJ que apesar da competência para 

processamento e julgamento da ação de improbidade administrativa ser 

deste juízo, a constrição e expropriação de bens da massa falida só 

poderá se dar mediante autorização do juízo falimentar, vejamos: 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO. SOCIEDADE EM PROCESSO DE 

FALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR PARA ATOS QUE 

IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PRECEDENTES. - Tanto após a 

aprovação do plano de recuperação judicial quanto após a decretação da 

quebra, o destino do patrimônio da sociedade não pode ser afetado por 

decisões prolatadas por juízo diverso do que é competente para a 

recuperação ou falência. Precedentes. - Agravo não provido. (AgRg no 

CC 112.516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/11/2012, DJe 20/11/2012)” Ainda há diversos outros 

precedentes daquela Superior Corte de Justiça, como CC 79170/SP, Rel. 

Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 19/09/2008; e CC 106.768/RJ, 

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 02/10/2009. Em que 

pese o esforço ministerial por meio de sua cota vinculada ao ID 28718031, 

a citada jurisprudência não se trata de um julgado do Supremo Tribunal 

Federal, como alegado, mas a citação de Ementa de julgado isolado 

proferido pelo TJGO dentro da Ementa de uma ementa de julgado proferido 

pelo STF. Com as devidas vênias, mas imbuído do meu livre 

convencimento motivado, tenho que o posicionamento firmado pelo STJ 

quanto a disposição de bens da massa falida se mostra mais adequado, 

isto porque evitará decisões conflitantes sobre a destinação do patrimônio 

da massa falida, tendo o juízo falimentar melhores condições de processar 

devidamente o concurso de credores da massa falida. Não significa dizer 

que a indisponibilidade não possa ser decretada sob bens da massa 

falida, ocorre que a forma como tal indisponibilidade recairá sob tais bens 

será definida pelo juízo falimentar. Em casos análogos, como as 

execuções fiscais, cujos débitos também não se submetem a habilitação 

em falência, tornou-se pacífico que somente poderia ser constrangido 

patrimônio da massa falida com a anuência do juízo falimentar, vejamos: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO E 

EXPROPRIAÇÃO INCIDENTES SOBRE O PATRIMÔNIO VINCULADO. 

REERGUIMENTO. EDIÇÃO DA LEI N. 13.043 DE 13.11.2014. 

PARCELAMENTO DE CRÉDITOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO. 

JURISPRUDÊNCIA MANTIDA. 1. Os acórdãos de afetação dos Recursos 

Especiais de n. 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP (tema n. 987) 

delimitaram a matéria de mérito a ser apreciada sob o rito repetitivo, qual 

seja, a "possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa 

em recuperação judicial, em sede de execução fiscal". No presente 

conflito, entretanto, não se discute tal questão meritória. Objetiva-se tão 

somente determinar o juízo competente para dar concretude a ato 

executivo expedido em desfavor de bens vinculados ao processo 

recuperacional. 2. Ademais, inviável a remessa de conflito de competência 

às instâncias originárias - a fim de aguardar o julgamento de eventual 

recurso repetitivo -, pois trata-se de incidente de competência originária do 

STJ (art. 105, I, d, da CF), não se submetendo ao rito previsto nos arts. 

1.040 e 1.041 do CPC/2015, aplicável apenas aos recursos, à remessa 

necessária e aos processos de competência originária das cortes locais. 

3. O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, 

mas os atos de constrição e de alienação de bens componentes da massa 

falida submetem-se ao juízo universal. Precedentes. 4. A edição da Lei n. 

13.043, de 13.11.2014, por si, não implica modificação da jurisprudência 

da Segunda Seção a respeito da competência do juízo da recuperação 

para apreciar atos executórios contra o patrimônio da empresa. 5. Agravo 

interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no CC: 156610 SC 

2018/0026784-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de 

Julgamento: 12/09/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

18/09/2018)” “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ART. 

1.021, CPC. EXECUÇÃO FISCAL. FALÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. 

POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. O C. Superior Tribunal de 

Justiça firmou o entendimento de que a execução fiscal não se suspende 

em face do deferimento do pedido de falência ou recuperação judicial (art. 

6º, § 7º, da LEF com a redação dada pela Lei nº 11.101/2005, art. 187 do 

CTN e art. 29 da LF nº 6.830/80), sendo obstados, porém, os atos de 

alienação, cuja competência é privativa do Juízo universal. 3. Consoante 

pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça "o 

prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do 

art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/05, deverá se dar perante o juízo da ação 

executiva competente, ao qual caberão todos os atos processuais, 

inclusive a ordem de citação e penhora, exceto a apreensão e alienação 

de bens". 4. Cabível a penhora no rosto dos autos do processo falimentar 

em execução fiscal movida em face da massa falida. (...) (TRF-3 - AI: 

00287709020144030000 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA 

MALERBI, Data de Julgamento: 08/06/2017, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/06/2017)” Nesta toada, hei por bem 
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determinar a liberação dos valores constritos da massa falida em questão 

em favor do juízo falimentar, determinando que paralelamente a isto seja 

expedido mandado de indisponibilidade de bens no rosto dos autos da 

falência, a fim de que aquele juízo enquadre o valor da indisponibilidade no 

quadro de credores da massa falida, bloqueando-se patrimônio suficiente 

para ressarcir o erário público com o dano supostamente causado pela 

massa falida. Para tanto, intime-se o Ministério Público para que informe, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o valor atualizado do dano supostamente 

causado pela massa falida. No mais, certifique-se que todos os requeridos 

foram devidamente citados, certificando-se eventual decurso de prazo, 

abrindo-se vista dos autos após ao Ministério Público para impugnação 

das contestações. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.” 

DANI LEONARDO GIACOMINI, OAB/RS 53956, LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO, OAB/MT 8379-O, LUIZA FRANCESCHINI CHADE, OAB/SP 

390681, WASHINGTON LUIS CARVALHO OLIVEIRA, OAB/MT 19297/O-O, 

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO, OAB/MT 24535/O, FABRICIO 

MIGUEL CORREA, OAB/MT 0009762S, JOAO MARCOS MEDEIROS 

BARBOZA, OAB/SP 207081, LUIZA PEIXOTO DE SOUZA MARTINS, 

OAB/SP 373801, DENIS KALLER ROTHSTEIN, OAB/RJ 149981, CLAUDIO 

STABILE RIBEIRO, OAB/MT 3213-O.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 690989 Nr: 3735-02.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEFERSON GUSTAVO SOARES DOS 

SANTOS, WASHINGTON NUNES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO PAIAO - 

OAB:18.145/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 15193, LAERTE GONZAGA FAUTINO - OAB:25791/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO o procurador da 

parte requerida, para que dentro do prazo legal, apresente os memoriais.

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

49/2020-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,

RESOLVE:

LOTAR

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 27/03/2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 50/2020-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,

RESOLVE:

LOTAR a servidora Juliana Cristina Rodrigues Pauli, matrícula 13091, 

Técnica Judiciária PTJ, na secretaria da Vara Especializada d e Infância e 

Juventude da Comarca de Sinop, a partir desta data;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 27/03/2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010412-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as partes/advogados, para no prazo de 15(quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005057-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR GRIBAUSKAS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEREA CABRAL MOREIRA OAB - SP346212 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE CAMPOS RODRIGUES SADAUSKAS (REQUERIDO)

GUSTAVO DE CAMPOS RODRIGUES SADAUSKAS (REQUERIDO)

 

intime-se o requerente para que informe, no prazo legal, o endereço da 

antecessora da posse, Luzia de Campos Rodrigues, nos termos da r. 

decisão ID 27590433.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014963-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DOS SANTOS TOSIN (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA ID 29397608.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013391-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES WILLYAN PEREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

 

Intime-se o advogado da parte autora para, no prazo legal,manifestar 

acerca da Certidão Negativa do Sr. Oficial de Justiça ID 28812365.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009467-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TCHACO BOLO PANIFICADORA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR OAB - MT13619/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ROSALVO DA SILVA 02646611170 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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CRISTIANE ROSALVO DA SILVA OAB - 026.466.111-70 (PROCURADOR)

 

Intime-se a parte exequente, para dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001676-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON DIEGO KRUGER (REQUERIDO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA ID 29396258.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005421-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANASA CONFECCOES - EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONIS PEIXOTO FARIAS OAB - SC48701 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABOR DA FRUTA ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento de Mandado de Penhora e Avaliação e 

Intimação, 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001034-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON CERQUEIRA PINHEIRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007/CGJ, intimo os 

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

manifestarem nos autos a fim de dar prosseguimento ao feito, requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010228-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERTEC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO RODRIGUES FELIPE OAB - MT0007278A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDINO & SANTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO BERNARDINO SANTOS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003711-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR OAB - SP116196 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL VERCOZA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Considerando que os endereços encontrados no banco de 

dados do PJe (Id. 9585394) já foram alvo de diligência, intimo os 

advogados da parte requerente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Sinop-MT, 24 de agosto de 2017. WILLION MATHEUS 

POLTRONIERI Gestor Judiciário em Substituição Legal 1ª Vara Cível de 

Sinop

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007758-24.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA (REU)

SUZANA BETTINI (REU)

EDUARDO BENEZ (REU)

V C S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME (REU)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL,MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA SRA 

OFICIALA DE JUSTIÇA ID 29160783.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012852-50.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AURELIA TONON MISTURINI (EXECUTADO)

NEURIDE ZUCCHI MISTURINI (EXECUTADO)

PEDRO MISTURINI (EXECUTADO)

VILSON MISTURINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO CRISTIANO CABRAL OAB - MT22864/O (ADVOGADO(A))

 

Intime-se a parte exequente, para dar prosseguimento ao feito, pugnando 

o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito, consoante o disposto no 

art. 485, inciso III, e § 1º do CPC.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014723-18.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V C S TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME (REU)

EDUARDO BENEZ (REU)

GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA (REU)

 

Intime-se a parte exequente para, no prazo legal, manifestar acerca das 

devoluções das correspondências ID 28710453 e 28710447.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001533-90.2016.8.11.0015

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:

JORNAL SO NEGOCIOS LTDA - ME (REU)

GERALDO PAULI RONQUIM (REU)

WANESSA DE CASSIA RONQUIM (REU)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE 

JUSTIÇA ID 29321390.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010828-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. C. D. L. A. D. A. S. -. S. C. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. P. S. (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação e provimento 56/2007/CGJ, intimo o advogado da 

parte autora para no prazo de 05 ( cinco ) dias, manifestar nos autos a fim 

de dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006111-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON DIEGO KRUGER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PIRES ROCHA OAB - MT0013067S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BETTI (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o executado 

efetuasse o pagamento do débito, bem como sem que embargasse a 

presente ação, embora devidamente citado . Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007 - CGJ, intimo a parte autora para no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar nos presentes autos, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002265-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON TOMAZ DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

1ª VARA CÍVEL DE SINOP Endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 Dados do 

Processo: Nº PJE: 1002265-66.2019.8.11.0015; Valor da causa: R$ 

42.295,79; Tipo: Cível. Parte Autora: BANCO BRADESCO Parte Ré: GILSON 

TOMAZ DOS SANTOS C E R T I D Ã O CERTIFICO, para os efeitos de 

direito, que decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação da 

parte Executada,mesmo devidamente intimado, conforme ID n. 27537673. 

Diante do exposto e nos termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso 

VI, do Art. 482 da CNGC, remeti para publicação via DJE, expediente com a 

finalidade de proceder a INTIMAÇÃO do(a/s) advogado(a/s) que patrocina 

a(s) POLO ATIVO para que, 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.” Certifico, 

ainda, que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o 

usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), 

selecionar o menu Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” 

que irá abrir a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa 

página, o usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. 

Outras informações podem ser encontradas no Manual da Central de 

Pagamento de Diligências. Sinop/MT, 27 de março de 2020. Assinado 

Digitalmente LIVIA FURQUIM RODRIGUES QUEIROZ DE SOUZA Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002820-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

KATIA MARQUES FERREIRA OAB - DF30744 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERIDO)

RENAUD IMHOF ADORNO (REQUERIDO)

ANDREA REBELLATTO ADORNO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, Endereço: Rua 

Batista Rossani, 709 B, Residencial Bella Suíça, 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 
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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: 1001821-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINI & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HABIL CONSTRUTORA LTDA - ME (REU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º - Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º - Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º - O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 194316 Nr: 16069-31.2013.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA DA SILVA VIANA, AGNALDO GONÇALVES 

DE PAULA, ELIANA HACHE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TINGA MADEIRAS LTDA, EDIMILSON SOARES 

DA SILVA, SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY S. FERRAZ 

FRIEDRICH - OAB:OAB/MT 17.121, DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A, JOELMA ZAMBIASI - 

OAB:14.471-A

 Vistos em correição. [...] Portanto, rechaço a preliminar ventilada. Sem 

preliminares outras ou defeitos pendentes de solução, declaro o feito 

saneado. Como pontos controvertidos, fixo a) a relação de dependência 

financeira dos requerentes; b) os rendimentos da vítima, a encaminhar o 

dano material e seu extensão; c) a existência de dano moral e seu 

quantum. 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 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. [...] De ressalvar a possibilidade 

subsidiária de intimação judicial somente nas hipóteses do § 4.º do aludido 

dispositivo de Lei. Audiência de instrução e julgamento a ser marcada com 

prazo ampliado levando-se em conta a excepcionalidade da suspensão 

das audiências por conta das medidas adotadas para combater o surto de 

covid-19, podendo ser alterada oportunamente, com ampla comunicação 

às partes, mas sem perder de vista a efetividade da jurisdição e a 

razoável duração do processo, além de contar com a cooperação das 

partes, a teor dos arts. 4.° e 6.° do CPC.Assim, DESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 15 de julho de 2020, às 15:00 

horas.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 163739 Nr: 11659-95.2011.811.0015

 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: GUILHERME DOMINGOS CAMILOTTI JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO 

- OAB:8224A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente a pagar as custas e as despesas processuais, assim como os 

honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do Código de 

Processo CivilInterposto recurso de apelação, independentemente de 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.Preclusas as vias recursais, 

certifique-se e anote-se. Se nada for requerido em 15 dias, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 313429 Nr: 16658-81.2017.811.0015

 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: IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES, BRASIL TELECOM S/A (OI-MT), EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE MARCOS ROQUE DE 

FARIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, suscito o conflito negativo de competência, nos termos do art. 

105, inciso I, alínea “d”, da Constituição da República, c/c o art. 66, inciso II, 

e parágrafo único, do Código de Processo Civil.Encaminhe-se o caderno 

processual ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.Às 

providênciasIntime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 88771 Nr: 6159-87.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTO RAMÃO FERNANDES ROCHA, 

KATIUCIA POLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Defiro o pedido de suspensão da execução de p. 155, pelo prazo de 01 

ano, conforme autoriza o art. 921, inciso III, do CPC, a fim de que sejam 

encontrados bens de propriedade da parte executada passíveis de 

penhora.
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Com a suspensão do processo, de acordo com o § 1º do aludido art. 921 

do CPC, sobrestado também resta o curso da prescrição.

Decorrido o prazo de 01 ano sem indicação de bens da parte devedora, 

proceda-se o arquivo provisório do feito, a serem desarquivados a 

qualquer tempo por iniciativa de qualquer das partes, quando indicados ou 

localizados bens à penhora (CPC, art. 921, §§ 2º e 3º).

Vencido o prazo acima assinalado sem manifestação da parte exequente, 

começará a correr o prazo da prescrição intercorrente, conforme o 

mesmo artigo 921, § 4º, do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 187433 Nr: 8675-70.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RACHEL BANDEIRA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Requereu a parte exequente a suspensão do processo pelo prazo de 06 

meses, a fim de localizar bens da executada passíveis de penhora. Porém, 

de ver que já se passaram 71 dias desde o pedido da parte, defiro a 

suspensão do processo pelo prazo de 109 dias (3 meses e 19 dias).

 Decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a parte exequente dando 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, pugnando o que entender de 

direito.

Nessa hipótese, se nada for requerido no prazo estipulado, renove-se a 

intimação da parte exequente para dar andamento ao feito em 05 dias. Se 

persistir a inércia, intime-a pessoalmente, com o mesmo fito e no mesmo 

prazo. §Em ambas as intimações consigne-se aa advertência de que se 

não for dado seguimento ao feito em 05 dias o processo será extinto por 

abandono, a teor do art. 485, inciso III, § 1º do CPC.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 210661 Nr: 11519-56.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVALDO MIGUEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, indefiro por enquanto a citação editalicia, a determinar seja 

promovida a citação da parte requerida no endereço ainda não 

diligenciado, qual seja: Av. Sibipirunas, nº. 2017, Jardim Botânico, CEP: 

78.556-030.Após, diga a parte autora em 05 dias, requerendo o que 

entender de direito.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 228914 Nr: 4977-85.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA, MARGARIDA WALZ LEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MEDEIROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, equacionada a lide de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo travado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, a teor do art. 922 do CPC, 

sobresto o andamento do processo pelo prazo de cumprimento do 

acordo.Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, 

pronuncie-se a parte exequente em 05 dias, independentemente de nova 

intimação, desde logo cientificada de que sua inercia será interpretada 

como quitação total da quantia acordada e consequentemente extinto o 

processo, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 do 

CPC.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 236625 Nr: 9826-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS E PROF. DE SAÚDE DE MT LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVISTA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA - ME, ADRIANA DA SILVA ALLEBRANDT, SANDRO MOACIR 

ALLEBRANDT, QUILBERTO OTAVIO ALLEBRANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9247/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, 

somente sendo admitida a citação editalicia quando esgotados todas as 

possibilidades de localização do requerido, entendimento que deve ser 

observado tanto no processo de conhecimento quanto na 

execução.Nesse sentido, o Código de Processo Civil assim estabelece. 

[...] Diante disso, realizadas pesquisas junto aos sistemas conveniados ao 

E. Tribunal de Justiça, as quais retornaram frutíferas, a demonstrar a 

existência de um possível endereço da parte requerida, local em que ainda 

não foi tentada a sua citação, qual seja: Tv. Jerusalém, nº. 1477, Jardim 

Umuarama.Logo, não houve o exaurimento de todas as possibilidades de 

encontrar a parte adversa. Nessa perspectiva, a jurisprudência pátria 

possui o entendimento de que, antes de esgotados todos os meios para a 

localização da parte ré, a citação é nula, bem como todos os atos 

subsequentes. [...] Isto posto, indefiro por enquanto a citação editalicia, a 

determinar seja promovida a citação da parte requerida no endereço ainda 

não diligenciado, qual seja: Tv. Jerusalém, nº. 1477, Jardim 

Umuarama.Após, diga a parte autora em 05 dias, requerendo o que 

entender de direito.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 252383 Nr: 19569-37.2015.811.0015

 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: RAFAEL PIVA BATTAGLINI, ERLA GIOVANA DE MATOS 

FREITAS, PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS, RENATO ALVES DE 

FREITAS, VILMA PIVA BATTAGLINI, MOACIR BATTAGLINI, AGROVERDE 

AGRONEGÓCIOS E LOGISTÍCA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA - CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 

DOS BANCOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, ERNESTO BORGES NETO 

- OAB:8224A, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A

 Isto posto, julgo improcedente o pedido, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Revogo a 

antecipação de tutela concedida às p. 91/93, autorizando o credor ou 

mesmo o SERASA, se lhes aprouver e ainda for o caso, a reinserir os 

nomes dos devedores no cadastro de inadimplentes pelo prazo legal. 

Atribuo a causa, de ofício, o valor de R$ 448.707,32, corrigido 

monetariamente nos termos retro expendidos. Consigne-se no cartório 

distribuidor e na capa dos autos o valor ora consertado da causa para 

fins sucumbenciais e oportunamente fiscais, se for necessário.Condeno 

os requerentes a pagarem as custas e as despesas processuais, 

sobretudo a complementarem o preparo devido, sob pena de se sujeitarem 

à cobrança devida; assim como a arcarem com os honorários 

advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% sobre o valor 

retificado e atualizado da causa, nos moldes acima, de acordo com o 

disposto no art. 85, § 2º e seus incisos, do CPC.Se houver recurso de 

apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade 

da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 
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apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos.Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da 

CNGC.Preclusas as vias recursais, certifique-se e anote-se. Se nada for 

requerido em 15 dias, baixe-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 180415 Nr: 1243-97.2013.811.0015

 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: LUCIANO MARCONDES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED PAULISTANA, UNIMED BRASILIA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, PRIME ADMINISTRADORA DE 

BENEFÍCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MAURÍCIO CICCONE DE 

LÉO - OAB:OAB/MT 12.364-B, RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES MAROJA 

GARRO - OAB:252.406/SP, MARCIO RECCO - OAB:138.689 SP, 

MIRELLE FELICIANO CONEJERO - OAB:OAB/SP 235.077

 Isto posto, afastadas as preliminares, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, 

hei por JULGAR PROCEDENTES os pedidos, para:

a) condenar as três requeridas, solidariamente, a indenizarem a parte 

requerente em R$ 4.200,00, a título de danos morais, corrigidos 

monetariamente e com juros de mora nas bases retro expendidas;

b) condenar as três requeridas a ressarcirem os danos materiais 

provocados pela negativa de atendimento médico solicitado no valor de R$ 

280,00, com juros moratórios e correção monetária nas condições acima 

definidas;

c) determinar que as operadoras do plano de saúde dos autores, 

especialmente à que eles, segundo afirmado, estariam diretamente 

vinculados quando ajuizaram a ação, isto é, a Unimed Brasília Cooperativa 

de Trabalho médico, forneçam-lhes todo o atendimento médico necessário 

contratado, nos limites do plano de saúde, sob pena de multa diária a ser 

estabelecida oportunamente, se for o caso.

c) Condenar a parte requerida a pagar as custas e as despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios da contraparte, que 

fixo, estes, em 15% do valor das indenizações supra (somatória das 

alíneas “a” e “b”, acima), nos termos dos arts. 82, 84 e 85, § 2.°, incisos I a 

IV, do Código de Processo Civil.

Interposto recurso de apelação, independentemente da análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o 

prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de 

Justiça, com os nossos cumprimentos.

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

Preclusas as vias recursais, certifique-se e anote-se. Nada sendo 

requerido em 15 dias, baixe-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 188156 Nr: 9462-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Exceção de Impedimento->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MARTINI - JUIZ DE DIREITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11.945-B/MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT, LUIZ CARLOS CÁCERES - OAB:OAB/PR 26.822-B, 

WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3.928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Remeta-se ao arquivo, depois de fotocopiar para os autos principais, 

certificando-se, os acórdãos, com os votos, do TJMT e do STJ.

 Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013396-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS WILLE & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1013396-09.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Ante o recurso de apelação apresentado em ID. 24245414 e 

considerando que a parte apelada já apresentou contrarrazões (ID. 

26516024), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as devidas anotações. 2. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001729-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ZAMPIERI (AUTOR(A))

ROSIKELI BERGMANN ZAMPIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIOTA PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO RODRIGUES SOUSA OAB - GO23891 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001729-55.2019.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Previamente a análise do pedido de denunciação da lide, sob pena de 

indeferimento, intime-se a parte requerida, por meio de seu advogado, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos cópia de apólice 

securitária referente ao veículo envolvido no evento fatídico em análise, 

haja vista que não se vislumbra o aludido veículo na apólice carreada em 

ID 20322665. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação da 

parte, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos para 

decisão. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011539-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011539-88.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Aguarde-se em cartório a realização da audiência de conciliação 

designada para o dia 17 de novembro de 2020 (ID 28924950). 2. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003395-57.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI J DA SILVA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY NAMUR REIS PEREIRA OAB - PR87855 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEOMERI DOS SANTOS LOPES (REU)

Magistrado(s):
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CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003395-57.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

321 do CPC, complemente a inicial, juntando aos autos documentos que 

comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de 

imposto de renda, extrato bancário, etc...), sob de indeferimento da 

gratuidade de justiça. 2. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004215-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTIANE DILLY (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004215-47.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes, por meio de seus 

advogados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas 

que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a 

sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob 

pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002685-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE HENRIQUE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI ALVES FERREIRA OAB - MT0017978A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002685-76.2016.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006163-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA (AUTOR(A))

ADONIRO CAPANEMA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1006163-87.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que não foram juntados documentos aptos 

para embasar a análise do pleito à gratuidade de justiça, nos termos do 

art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte 

embargante para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 2. Concomitantemente, 

intime-se a parte embargante, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, retificando o valor da causa, 

que deverá corresponder ao benefício patrimonial objetivado (art. 292, 

inciso I, CPC), sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). 

3. Decorridos os prazos acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005594-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO SHNEIDER (AUTOR(A))

TARCISIO SCHNEIDER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1005594-86.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que não foram juntados documentos aptos 

para embasar a análise do pleito à gratuidade de justiça, nos termos do 

art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte 

embargante para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 2. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007251-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR APARECIDO FAVARETO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO CESAR JULIO OAB - MT0010004S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007251-63.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Considerando que não foram juntados documentos aptos 

para embasar a análise do pleito à gratuidade de justiça, nos termos do 

art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte 

embargante para, querendo, em 15 (quinze) dias, comprovar nos autos o 

preenchimento dos pressupostos legais para concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. 2. Decorrido o prazo acima, 

com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008889-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON LUIS LOLATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON FERREIRA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008889-05.2017.8.11.0015. 

Vistos etc. 1. Compulsando os autos, verifica-se que em decisão proferida 

no ID. 11446837 foi indeferido o benefício da gratuidade da justiça, 

entretanto, não consta como publicada a referida decisão junto ao DJE/MT. 

2. Destarte, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade, concedo à 

parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação da 

presente decisão, para recolhimento das custas e taxas judiciais, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção do feito (art. 321, parágrafo 

único, c/c art. 485, IV, CPC). 3. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000429-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO LUIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

endereço conforme petição id 29113896 ( Observação: Portaria CGJ nº 

142 de 8 de novembro de 2019).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000458-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDEMIRSO JOSE PEREIRA (EXECUTADO)

WEP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 28118399).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009113-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON BATISTA CHAVES (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 26211111).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002945-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAUDECI BARBOSA NASCIMENTO DE JESUS (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 25116914).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014049-40.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELISON ROCHA CARDAVAL (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 28774773).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000019-63.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUDILENY DE PAULO SILVA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 28741065).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002989-75.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - MT16864-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DIMICIANO DOS SANTOS BITTENCOURT (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 26287561).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013723-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILEIA CALEGARO (REU)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a certidão (Id 26960747).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004138-72.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARICIO GONCALVES NETO (EXECUTADO)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar e requerer o que entender de 

direito sobre a devolução da correspondência de citação pelo motivo 

"Mudou-se" (ID 9098728).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004138-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARICIO GONCALVES NETO (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação, 

conforme item 2. da decisão ( id 28038491).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002788-44.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA MARIA BRANDOLT PEREIRA (AUTOR(A))

MARCOS SOEL ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REU)

 

Estado de Mato Grosso 2ª Vara Cível - Comarca de Sinop PROCESSO 

Nº1002788-44.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): GLAUCIA MARIA 

BRANDOLT PEREIRA, MARCOS SOEL ALVES DOS SANTOS POLO 

PASSIVO:REU: B V INCORPORACAO LTDA Certifico que, em cumprimento 

a determinação id.30436432, designo audiência de tentativa de conciliação 

para o dia 08 de fevereiro de 2021 as 13 horas, conforme autorizado pelo 

art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT 

e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3o do CPC. 

Sinop, 27 de março de 2020. Luzimeiry Tomaz Nazário Gestora Judiciária - 

Mat. 7199

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003392-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE COELHO MACIEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SANDRA COELHO MACIEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA RODRIGUES SLOVINSKI OAB - MT24937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003392-05.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. A CNGC/TJMT determina, em seu art. 456, que a 

taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais, sejam 

recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, exceto nos casos de 

comprovada hipossuficiência financeira (TJMT - AgR 35225/2014, Des. 

Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, j. 30.04.2014, p. 

06.05.2014). 2. Por outro lado, o art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, 

autoriza a concessão do direito ao parcelamento das custas processuais, 

sendo requisito para tanto, conforme disposto no "caput" do aludido artigo, 

que o beneficiário demonstre a insuficiência de recursos para pagar as 

custas e fazer jus à gratuidade da justiça. 3. Assim, determino a intimação 

da parte requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, junte aos autos documentos que comprovem sua 

incapacidade momentânea de arcar com as custas processuais e taxa 

judiciária, sob pena de indeferimento do parcelamento ou, para que 

proceda ao recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). 4. Decorrido o prazo 

supra, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os 

autos conclusos. 5. Por arremate, consigno que procedi com a retificação 

da autuação a fim de que conste a classe judicial correta. 6. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008823-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR73352 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRURF INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 1. da decisão (id 30729719).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008607-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE PEREIRA DE MENDONCA (EXECUTADO)

ALBERTO FURTADO DE MENDONCA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 1. da decisão (id 30729692).

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000255-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO EGIDIO WISNIEWSKI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1000255-83.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, 

ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 

2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007490-67.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI APARECIDO AMARO (EXECUTADO)

L. A. AMARO MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, 

conforme item 1. da decisão (id 30727997).

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005638-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RENEU RAMBO (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE FELIPETTO OAB - MT13990/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JACOB PFANNEMULLER (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005638-08.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tendo em vista a petição de ID. 21744035, determino a devolução da 

presente missiva à Comarca de origem, observadas as formalidades 

legais. 2. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007744-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES OAB - SC33416 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI APARECIDO MARQUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007744-11.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por meio de carta com aviso de 

recebimento, para manifestar interesse no prosseguimento do feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de mérito 

(CPC, 485, § 1º). 1.1. Havendo manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 1.2. Acaso seja intimada e não se manifeste no feito, 

certifique-se e façam-me os autos conclusos. 2. Caso a parte exequente 

não seja localizada, desde já determino sua intimação por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar interesse no prosseguimento do 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem resolução de 

mérito (CPC, 485, § 1º). 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

voltem-me conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008400-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO HAROLDO BREHM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON SACOMAN OAB - PR31142 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS VENDRUSCULO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008400-94.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tendo em vista a certidão contida no ID. 29652293, determino a devolução 

da presente missiva à Comarca de origem, observadas as formalidades 

legais. 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001183-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BASSO MARTINELLI (REQUERENTE)

ANTONIO MARTINELLI JUNIOR (REQUERENTE)

ARIELLA MARTINELLI (REQUERENTE)

ANTONIO MARTINELLI (REQUERENTE)

MARIA CASSIA COUTO MARTINELLI (REQUERENTE)

MARCIO ADRIANO MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA CRISTINA WALTER OAB - MT16136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE SENEDESE DE PAULI ARAUJO (REQUERIDO)

MARCIO VALERIO ARAUJO (REQUERIDO)

PATRICIA SENEDESE DE PAULI (REQUERIDO)

PEDRO JOSINO OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

ROCIOMARA DE PAULA DE PAULI (REQUERIDO)

BRASIL SENEDESI DE PAULI (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto a decisão do ID. 30728414, item.2, 15(quinze) 

dias, sob pena de devolução da carta precatória.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010476-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ID FRANCHISING EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMANDO ZANIN NETO OAB - SP223055 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO PAGANINI BURINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEWTON COLENCI JUNIOR OAB - SP110939 (ADVOGADO(A))

RAFAEL LOURENCO IAMUNDO OAB - SP297406 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010476-91.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Tendo em vista o pedido de ID. 23881168, determino a devolução da 

presente missiva à Comarca de origem, observadas as formalidades 

legais. 2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009362-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO FURTADO DE MENDONCA (EXECUTADO)

ADONIRO CAPANEMA NETO (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, nos 

endereços informados na petição (id 29956786).

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003344-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARVAL BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))
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JOSE AURELIO FERNANDES ROCHA OAB - SP115154 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PATRICK COLOGNI SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003115-28.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROBSON DA ROSA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, nos 

endereços conforme petição (id 18302817).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012166-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR PEREIRA DAS NEVES (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para manifestar-se quanto ao teor da certidão negativa do oficial de 

justiça, ID.25103003,Prazo: 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F INVESTIMENTOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

LENIR DE ANDRADE (EXECUTADO)

TRIUNFO CONSTRUCOES A SECO EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender 

de direito quanto a devolução da Carta Precatória (id 26253525).

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001194-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNI FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1001194-97.2017.8.11.0015. Autora: OMNI Financeira S/A. 

Réu: Erni Ferreira. Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 

25.01.2017 via sistema informatizado “PJe”, na qual a autora aduz, em 

síntese, que o crédito referente à Cédula de Crédito Bancário nº 

102010003927111 (Doc. Id. 4664911) lhe foi cedido em 21.8.2015 (Doc. Id. 

4664924) pela BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento. 

Todavia, embora consignado no termo de cessão de crédito (Doc. Id. 

4664924) que “todos os direitos e obrigações com relação aos Direitos de 

Crédito relacionados no anexo I a este instrumento foram cedidos pela 

cedente ao cessionário, em 21 de agosto de 2015, por meio da celebração 

do contrato de cessão e aquisição de direitos de crédito e outras avenças 

entre a cedente e o cessionário” [sic, Doc. Id. 4664924], a petição inicial 

não foi instruída com o referido “anexo I”, não restando comprovado que a 

autora é credora da Cédula de Crédito Bancário nº 102010003927111 

(Doc. Id. 4664911). Ademais, ao acessar o processo eletrônico, o sistema 

informatizado “PJe” indica que “Não foi encontrada nenhuma guia 

vinculada ao número único: 1001194-97.2017.8.11.0015”. Conforme 

disposto no art. 2º, “caput”, do provimento nº 22/2016-CGJ/MT, a própria 

parte, por intermédio de seu procurador, após a distribuição da inicial na 

forma do “caput” do art. 22 da Resolução n. 185/2013 do Conselho 

Nacional de Justiça, deverá promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas, das taxas judiciárias, das despesas judiciais e 

da verba indenizatória do oficial de justiça ou despesas postais do 

processo eletrônico. Posto isso, com fundamento no referido dispositivo 

legal c.c. arts. 320 e 321, “caput”, do CPC, faculto à autora, em 15 (quinze) 

dias, complementar a inicial, comprovando a cessão de crédito referente à 

Cédula de Crédito Bancário nº 102010003927111 pela BV Financeira S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento, bem como o recolhimento e 

vinculação das guias de custas e taxas judiciárias ao processo. 

Intimem-se. Sinop/MT, 08 de fevereiro de 2017. Mario Augusto Machado 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001194-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNI FERREIRA (REQUERIDO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, conforme decisão 

ao ID.25148438, item-5.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1007424-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBARCADERO TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

AUTODESK DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT4635-O (ADVOGADO(A))

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE DE CARVALHO SOARES OAB - SP335936 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

GLADSTON ZUCCHI OAB - MS14996-O (ADVOGADO(A))

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO Nº1007424-24.2018.8.11.0015 POLO ATIVO:REQUERENTE: 

ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA., AUTODESK DO BRASIL LTDA, 

EMBARCADERO TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. POLO 

PASSIVO:REQUERIDO: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E 

PAVIMENTACAO LTDA CERTIDÃO Certifico conforme autorizado pelo art. 

152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) 

advogado(a) do(a) Empresa Real Brasil Consultoria a manifestar-se 

quanto a impugnação id. 22487997. Prazo: Quinze dias. Sinop-MT, 27 de 

março de 2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008759-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIA NORTE MOGI - COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA OAB - SP185338 

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

BEIRA RIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008759-44.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Cumpra-se o(s) ato(s) na forma deprecada. 2. Acaso necessário, 

intime-se a parte interessada para recolhimento da diligência. 3. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001966-89.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE NEVES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ALVES PALHANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP CERTIDÃO Certifico que, decorreu o prazo determinado na decisão 

id., sem que fosse apresentado comprovante de quitação do débito pela 

parte executada citada conforme id.22561457. Certifico ainda que, 

conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte exequente manifeste 

nestes autos no prazo de quinze dias. Sinop, 27/03/2020 Luzimeiry Tomaz 

Nazário Gestora Judiciária – Mat. 7199

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002222-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE PENHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO LOPES DOS SANTOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS LOPES DOS SANTOS OAB - PR42692 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002222-66.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009773-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FREDSON NASCIMENTO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT15056-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009773-34.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010431-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR73352 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS DE SOUSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, conforme decisão 

ao ID.30742532, item.2.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011396-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SILVA MIYAHIRA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ADEIDE LIMA DA SILVA MIYAHIRA (EXECUTADO)

JAIR MIYAHIRA (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado, conforme decisão 

ao ID.30749107.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008090-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARTINS DE PAIVA (EXEQUENTE)

LAURA MARGARIDA SA BARROS DE PAIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DOMINGUES FERREIRA DOS REIS (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008090-59.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. Em 

que pese a argumentação da parte exequente, não obstante a formulação 

de acordo nos autos supramencionados, diante da ausência de assinatura 

da parte executada e respectivos procuradores na minuta de ID. 

24697706, incabível a extinção do presente feito nos termos do artigo 487, 

III, alínea “b”, do CPC. 2. De fato, a assinatura dos transigentes é requisito 

necessário para homologação de eventual acordo, conforme estabelece o 

artigo 842 do Código Civil: “Art. 842. A transação far-se-á por escritura 

pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, 

nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, 

será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos 
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transigentes e homologado pelo juiz.” 3. Desta feita, ausente a anuência 

expressa da parte ré, não se faz possível a homologação da minuta 

apresentada pela parte autora, uma vez que a manifestação de vontade é 

requisito indispensável à validade do acordo firmado: APELAÇÃO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - DOCUMENTOS JUNTADOS NO RECURSO - 

CD - REPRODUÇÃO SOMENTE EM AUDIÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO - 

ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA - ACORDO SEM ASSINATURA DAS 

PATES - INEFICÁCIA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. - Tratando-se 

de reprodução fonográfica, a sua apresentação só pode ser feita em 

audiência, não podendo ser considerado para análise em sede de 

apelação, conforme artigo 434 do CPC/2015. - Não tem eficácia acordo 

assinado por apenas uma das partes, devendo prosseguir a execução da 

dívida. (TJMG - AC: 10569160006270001 MG, Relator: Juliana Campos 

Horta, 12ª CÂMARA CÍVEL, j. 28.06.2017, p. 05.07.2017). 4. Por outro lado, 

uma vez que o presente feito já foi extinto (ID. 11133397) e que o acordo 

homologado na execução sob código 265971 garantirá a convenção 

formulada entre as partes, tem-se como despicienda a homologação do 

acordo neste feito. 5. Assim, intime-se a parte autora, por meio de seus 

advogados, para que, acaso tenha interesse na homologação do acordo, 

regularize a convenção, devidamente ratificada pela parte executada, 

juntada aos autos, ainda, as minutas do acordo formulado nos autos 

mencionados, ou, se é o caso de desistência do recurso de apelação, 

possibilitando o arquivamento dos autos. 6. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011802-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA DURO DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1011802-57.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Ante o recurso de apelação apresentado em ID. 28602542, certifique a 

Sra. Gestora acerca da tempestividade do referido recurso. 2. Na 

sequência, considerando que a parte apelada já apresentou 

contrarrazões (ID. 30619328), após a liberação dos valores do perito, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as devidas anotações. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 

de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003425-92.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS AVILLA PASETTO OAB - SP68268 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003425-92.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 

DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA”, ajuizada por TIAGO DA SILVA MORAIS em 

desfavor de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

alegando, em apertada síntese, a existência de abusividades na cédula de 

crédito bancária firmada com o banco requerido. Nessa senda, requer a 

concessão de tutela de urgência, para que o banco requerido se abstenha 

de incluir os dados do requerente nos órgãos de proteção ao crédito; (b) a 

manutenção da posse do veículo, objeto do aludido pacto, em seu favor; 

(c) seja autorizado o depósito em juízo das parcelas que entende devidas. 

A inicial foi instruída com os documentos de ID 30673954/30674463. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. 1. Inicialmente, sem prejuízo de 

ulterior revogação, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça ao 

requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º. 2. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência 

será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido 

dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Oportuno pontuar que os 

pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a 

ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória. 4. Em detida 

análise dos autos, denota-se que o requerente aderiu ao contrato de 

financiamento/cédula de crédito bancário, com os encargos a ele 

inerentes, não demonstrando, de plano, a alegada ilegalidade na cobrança, 

o que seria necessário ao deferimento da medida pleiteada. 5. Logo, 

eventual abusividade/ilegalidade dos encargos contratuais deverá ser 

demonstrada quando do julgamento do mérito do feito, pois, a priori, tais 

cobranças não são indevidas. 6. Destarte, insta consignar que o depósito 

do valor que o requerente entende como devido não é suficiente para elidir 

a mora e seus efeitos, quais sejam, evitar a inserção dos dados do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito e a manutenção da posse 

do veículo, objeto do contrato. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM 

PAGAMENTO - DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO - AFASTAMENTO 

DOS EFEITOS DA MORA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO QUE BUSCA 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SEM DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU 

INJUSTIÇA NA DECISÃO GUERREADA - REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO. Para se afastar os efeitos da mora, mantendo o agravante na 

posse do bem e obstando ou excluindo as anotações restritivas de crédito 

realizadas em seu nome, é necessário que os depósitos correspondam às 

prestações pactuadas. Se o agravante pretende apenas a rediscussão da 

matéria já apreciada no agravo de instrumento, não demonstrando 

qualquer erro ou injustiça na decisão recorrida, esta deve ser mantida 

pelos seus próprios fundamentos.” (STJ - AgRg no AREsp 348.724/MS, 

Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 

29/08/2017). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

INDEFERIDA – DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO – NÃO 

AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – POSSIBILIDADE DE 

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE 

CRÉDITO - UTILIZAÇÃO DE MEIOS LEGAIS PARA REAVER O POSSE DO 

VEÍCULO – RECURSO IMPROVIDO. (...) A consignação de valor inferior ao 

pactuado não tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, 

remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos 

cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos 

instrumentos legais para reaver o bem. Inexistindo argumentos capazes 

de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.” (TJMT - AI 

99985/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 

25/11/2016). 7. Além disso, se mostra prematuro o deferimento da tutela 

vindicada, porquanto se faz imprescindível que seja oportunizado o direito 

ao contraditório e a ampla defesa da parte requerida, de modo que, 

somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar 

o direito da parte. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA 

PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – 

DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a questão controvertida suscitada pelo agravante 

demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do 

feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente 

demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.” 

(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). 8. Desta 

feita, ausentes os requisitos do artigo 300, §2º, do CPC, indefiro a tutela 

de urgência. 9. Por conseguinte, designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 10. 
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Cite-se e intime-se a requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 11. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 12. Intimem-se, sendo o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 13. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de 

Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010933-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAMPAGNOLO (AUTOR(A))

ALBERI CAMPAGNOLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LILIAN HERNANDES BARBIERI OAB - SP149584 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010933-94.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Compulsando os autos, vislumbro que a parte 

requerida em sua contestação (ID 12461294) apresentou reconvenção, 

deixando, contudo, de atribuir valor à causa, e, por consectário lógico, de 

comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias. 2. Assim, 

considerando que a reconvenção é um modo de exercício do direito de 

ação por parte do requerido contra o autor, contra-atacando a pretensão 

deduzida na lide principal, buscando um pronunciamento judicial em seu 

favor, faz-se necessária a atribuição do valor à causa e o recolhimento de 

custas/taxas para seu regular prosseguimento, nos termos do artigo 292, 

“caput”, do CPC e artigo 456 da CNGC. A propósito: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

RECONVENÇÃO – Decisão agravada determinou a adequação do pedido 

da Requerida (estimar o valor da indenização por danos morais, atribuir 

valor à causa e recolher as custas processuais), em 15 dias, sob pena de 

não conhecimento da reconvenção – Ausente o requisito de 

admissibilidade do recurso – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.” 

(TJ-SP - AI: 20571345820178260000 SP 2057134-58.2017.8.26.0000, 

Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 23/05/2017, 35ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2017) 3. Desta feita, sem 

prejuízos dos atos já praticados, com fundamento no artigo 282, §1º, do 

CPC, chamo o feito à ordem e, determino a intimação da parte 

requerida/reconvinte, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, atribua valor à reconvenção e proceda ao recolhimento 

das custas e taxas judiciárias, sob pena de não conhecimento da 

reconvenção. 4. Decorrido o prazo acima referido, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me os autos conclusos 

para saneamento. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008879-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PEREIRA FRANK (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE CEOLIN OAB - MT0009602A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODIMAR LUIZ DALMASO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008879-87.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Com fundamento no art. 329, inciso I, do Código de Processo 

Civil, recebo o aditamento à inicial sob Id. 22716283. 1.1. Procedo a 

retificação da autuação para que conste a correta classe processual. 2. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 3. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 4. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 5. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 25 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012527-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROMUALDO CARIGNANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES OAB - MT0013906A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI OAB - SP250538 (ADVOGADO(A))

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

DJALMA LAURINDO AGUIRRA OAB - SP58946 (ADVOGADO(A))

MARCIO ANTONIO COSTA OAB - SP272708 (ADVOGADO(A))

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1012527-75.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por Romualdo 

Carignano em desfavor de Rotam do Brasil Agroquímica e Produtos 

Agrícolas Ltda. em face dos autos de execução sob n. 

1006957-11.2019.8.11.0015, requerendo, liminarmente, a concessão de 

efeito suspensivo aos embargos, sob o fundamento de que o 

prosseguimento da execução lhe causará prejuízos. Pleiteia, 

preliminarmente, que seja reconhecida a nulidade do título e a ilegitimidade 

passiva da embargante e, no mérito, que seja julgada improcedente a ação 

de execução, por ilegitimidade passiva ou ausência de interesse 

processual. 1.1. A inicial veio instruída com os documentos legais. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Preliminarmente, RECEBO os 

presentes embargos à execução para discussão, eis que tempestivos (Id. 

28753628). 3. O art. 919, “caput”, do Código de Processo Civil estabelece 

como regra a inexistência de efeito suspensivo nos embargos à 

execução. 3.1. Porém, a requerimento do embargante, poderá o juiz 

atribuir efeito suspensivo aos embargos quando reunidos, 

cumulativamente, os requisitos estabelecidos pelo § 1º do aludido 

dispositivo legal, quais sejam: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo e c) garantido o juízo por penhora, 

depósito ou caução suficiente. 3.2. Oportuno ressaltar que os 

pressupostos supracitados são concorrentes, de forma que a ausência 

de um deles inviabiliza a concessão da medida liminar. 3.3. No caso, não 
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há que se falar em suspensão do processo executivo, uma vez que não 

se verifica o preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do 

Código de Processo Civil, notadamente aqueles atinentes a tutela 

provisória de urgência, pois não há probabilidade do direito, pois a 

execução tem por objeto duas duplicatas emitidas pela D.R.F. Comercial 

Agrícola S/A, sendo 1) n. 14367/1, emitida em 29.07.2016, no valor de R$ 

40.032,95 e 2) n. 14365/1, emitida em 29/07/2016, no valor de R$ 

47.781,26, que posteriormente foram endossadas para a Rotam do Brasil 

Agroquímica e Produtos Agrículas Ltda., ora embargada/exequente, os 

quais possuem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, exigidos 

pelos artigos 783 e 784, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 3.4. 

Ademais, não merece a alegação de nulidade do título por ausência de 

requisitos legais, precipuamente o aceite do sacado, pois, conforme 

consta no Id. 24523670 – Págs. 20 a 24, as duplicatas estão devidamente 

assinadas pelo embargante, inclusive com firma reconhecida pelo 

Tabelionato de Notas de Cláudia/MT, constando, ainda, no verso dos títulos 

a ciência do endosso exarada pelo embargante, também com firma 

reconhecida. 3.5. Também, destaca-se que a duplicata é, via de regra, 

título executivo extrajudicial dotado de autonomia e abstração, não 

guardando qualquer vínculo com a obrigação ou negócio jurídico que 

motivou sua emissão. 3.6. Outrossim, não há nos autos elementos 

relevantes comprovando que o prosseguimento da execução causará ao 

embargante prejuízos ou danos de difícil ou incerta reparação. 4. Por fim, 

este Juízo não se encontra seguro por caução, depósito ou penhora 

suficiente. 4.1. Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO - CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – 

IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO 

ART. 919, § 1º DO NCPC – EXCLUSÃO DOS CADASTROS NEGATIVOS - 

IMPOSSIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR - 

RECURSO IMPROVIDO. A concessão do efeito suspensivo à execução 

constitui exceção, sendo a regra geral da não suspensividade, pela 

oposição dos embargos do devedor. A ausência dos requisitos de dano 

grave de difícil e incerta reparação, relevante fundamentação, além de 

garantida a execução por caução, penhora ou depósito (art. 919, § 1º do 

NCPC), o prosseguimento da execução normalmente é medida que se 

impõe.O art. 919, § 1º, do NCPC prevê que os embargos à execução não 

possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de 

forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da 

tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes.A inclusão do nome de devedores em 

cadastros de proteção ao crédito não é garantia a um credor específico, 

que pode se resguardar inclusive por penhora em ação executiva, mas 

sim uma garantia do sistema de crédito, tratando-se de exercício regular 

de seu direito. (TJMT - Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado: 

10139889820178110000 MT, Relator: Des. Nilza Maria Pôssas de 

Carvalho, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data de Publicação: 

05/07/2018). 5. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito 

suspensivo aos embargos à execução, posto que não preenchidos os 

requisitos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil. 5.1. Indefiro, 

pelos mesmos fundamentos, a tutela de evidência e a tutela de urgência 

vindicadas. 5.2. Certifique a Gestora Judicial a não concessão do efeito 

suspensivo nos autos da execução sob n. 1006957-11.2019.8.11.0015, 

transladando-se fotocópia da presente decisão. 6. Intime-se a parte 

embargada para impugnar, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, 

CPC). 7. Após, voltem-me conclusos. 8. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002725-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONI DOS SANTOS VENIALGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DA SILVA BAPTISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002725-19.2020.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Defiro o pedido de gratuidade da 

justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, 

sem prejuízo de ulterior revogação. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Expeça-se a competente 

certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do 

Código de Processo Civil. 6.1. Deverá a parte exequente comprovar nos 

autos, em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de 

cancelamento (art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 25 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011167-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONOIR MARTINI OAB - MT27598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISIO DOMINGO MARIN (EXECUTADO)

IVANES MARIA BRUSTOLIN MARIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011167-76.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 2. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. 3. No caso em tela, torna-se 

imperativo que a pessoa jurídica demonstre cabalmente que com o 

dispêndio das despesas processuais o funcionamento da empresa 

restará comprometido e que os empresários também não possuam 

condições de arcar com as custas judiciais. 3.1. Sobre o tema, cabe 

destacar que a Súmula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça, que 

prescreve: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com 
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ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com 

os encargos processuais” 3.2. Logo, a assertiva autoral, 

desacompanhada de comprovação efetiva que ateste sua má situação 

financeira, não se mostra suficiente para que seja deferido à empresa 

requerente o benefício da gratuidade de justiça, bem como o parcelamento 

das custas processuais e taxa judiciária, que é destinada aqueles que 

demonstrarem possuir incapacidade financeira momentânea em arcar com 

tais despesas. 3.3. Por fim, salienta-se que, devidamente intimado a 

comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse, 

a parte exequente quedou-se inerte, conforme se infere da certidão sob 

Id. 30207552. 4. Assim, perfaz evidente que a exequente não pode ser 

considerado como pobre na acepção da Lei n. 1.060/50 e do artigo 98 do 

CPC, razão pela qual, indefiro o pedido de parcelamento das custas 

processuais e taxa judiciária previstas no art. 98, § 6º, do Código de 

Processo Civil. 5. Por conseguinte, determino a intimação da parte 

exequente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de 

indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e por 

consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 

485, I, do CPC. 6. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 7. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007490-67.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEI APARECIDO AMARO (EXECUTADO)

L. A. AMARO MADEIRAS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007490-67.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Expeça-se a competente 

certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do 

Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 6.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008607-93.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - MT0017555S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE PEREIRA DE MENDONCA (EXECUTADO)

ALBERTO FURTADO DE MENDONCA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008607-93.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Expeça-se a competente 

certidão de admissão judicial da execução, nos moldes do art. 828 do 

Código de Processo Civil, desde que devidamente recolhidas as 

respectivas custas. 6.1. Deverá a parte exequente comprovar nos autos, 

em 10 (dez) dias, as averbações efetivadas, sob pena de cancelamento 

(art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008823-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))
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EDUARDO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR73352 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRURF INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1008823-54.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009168-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE MARIA IVONETE CLAUDINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA OAB - MT22806/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009168-20.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial (Id. 24230106 e anexos). 2. Defiro 

o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 3º, do 

Código de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior revogação. O benefício 

compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do 

Código de Processo Civil. 3. Cite-se a parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 3.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 3.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 5. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 6. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 6.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "6" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 7. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 8. Defiro, ainda, os 

benefícios contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 9. 

Expeça-se a competente certidão de admissão judicial da execução, nos 

moldes do art. 828 do Código de Processo Civil. 9.1. Deverá a parte 

exequente comprovar nos autos, em 10 (dez) dias, as averbações 

efetivadas, sob pena de cancelamento (art. 828, §§ 1º e 3º, CPC). 10. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 26 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007093-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO DE FREITAS PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN AFONSO PEREIRA OAB - MG94498 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DEMONTIEI LUNA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007093-42.2018.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Defiro o pedido de ID. 29575310 e, por conseguinte, com 

fulcro no art. 921, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, SUSPENDO 

o feito pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a 

prescrição. 2. Decorrido o prazo do item “1”, intime-se a parte exequente 

para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de arquivamento e início do prazo prescricional, na forma indicada pelo art. 

921, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil. 3. Havendo manifestação 

pelo prosseguimento do feito, na forma do item “2”, voltem-me os autos 

conclusos. 4. Decorrido o prazo do item “2” sem manifestação, determino 

o arquivamento dos presentes autos até nova manifestação dos 

interessados, caso em que comecará a fluir o prazo da prescrição 

intercorrente. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1009696-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1009696-25.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Trata-se de “AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM”, ajuizada por VILMA BISPO DOS SANTOS em 

face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA., na qual a parte requerente 

pugna, em sede de tutela de urgência, a exibição de todos os documentos 

referentes ao back office da autora e, no mérito, a procedência da ação, 

fixando o valor a ser pago pela ré em fase de cumprimento de sentença. 

1.1. No Id. 10870386, a justiça gratuita foi indeferida à autora, bem como 

determinou-se a emenda à inicial para que a requerente adequasse os 

pedidos ao procedimento de cumprimento de sentença. 1.2. No Id. 

13920621, a requerente emendou à inicial e, no Id. 13986348, informou a 

interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a 

justiça gratuita. 1.3. O recurso foi provido, conforme noticiado no Id. 

20307565. 1.4. No Id. 27562149, este Juízo determinou nova emenda à 

inicia, concedendo prazo à autora comprovar a existência da relação 

jurídica celebrada entre as partes. 1.5. A autora procedeu a emenda à 

inicial (Id. 28452962). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. Não 

havendo indícios da existência da alegada relação jurídica mantida entre 

as partes, inviável presumir que a autora ostentava a condição de 

divulgador/investidor, circunstância que afasta a possibilidade do 

deferimento da pretensão exibitória, ainda que incidental. 2.1. Ademais, o 

pedido de exibição de documentos exige o preenchimento dos requisitos 

previstos no art. 397 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no 

caso em tela, especificamente o disposto no inciso III, pois a requerente 

não se desincumbiu do dever de instruir seu pedido, indicando “as 

circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o 

documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária”. 2.2. 

Além disso, verifico que não há comprovação da negativa da empresa 

requerida em exibir o documento pleiteado e do risco comprovado de 

perecimento ou desaparecimento dos extratos vindicados. 2.3. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de exibição de documentos, formulado pela 

parte autora na petição inicial. 3. No mais, mostra-se despiciendo o 

entendimento de que, no caso “Telexfree”, a liquidez do título pode ser 

atribuída por mera conta aritmética, pois os cálculos devem ser realizados 

a partir de diversos critérios estabelecidos na sentença genérica, sendo 

indubitável a complexidade da causa e a necessidade de liquidação prévia 

do julgado. 3.1. Assim, a inicial deve ser recebida nos termos como 

postulada, razão pela qual REVOGO parcialmente a decisão sob Id. 

10870386 no tocante a determinação para emenda à inicial. 4. Recebo a 

emenda à inicial sob Id. 28452962. 5. Pois bem. A liquidação de sentença 

em ação coletiva depende de prova de fato novo em relação à demanda 

originária, porquanto, além da apuração da quantidade a ser paga pelo(a)

(s) ré(u)(s) ao autor, deve haver a demonstração do nexo causal entre os 

danos individuais e a responsabilização imposta na sentença, que 

caracteriza apenas o dano geral. 5.1. Exatamente esse é o caso dos 

autos, haja vista que resta caracterizada a necessidade de alegar e 

provar fato novo, consistente não só na existência de conta junto à parte 

ré, mas também dos valores pagos a título de “investimento”, de acordo 

com as circunstâncias dos fatos considerados na demanda originária. 5.2. 

Assim sendo, o procedimento de liquidação adequado a tais 

circunstâncias é o disciplinado no art. 509, inciso II, do Código de 

Processo Civil, qual seja, o procedimento comum, visto que as partes não 

integraram diretamente a lide originária. 5.3. Desse modo, RECEBO a 

liquidação de sentença nos moldes do artigo 509, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 6. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 7. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 8. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 9. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 10. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002531-19.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ILARIO HERBES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do processo: 1002531-19.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C PEDIDOS DE REPARAÇÃO CIVIL POR 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA proposta por ILÁRIO HERBES, 

em face de OI S.A., na qual o requerente relata que seus dados se 

encontram inseridos nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude da 

cobrança indevida referente a fatura emitida em 01/03/2017, no valor de 

R$ 214,85 (duzentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), relativa 

a serviço de telefonia e internet contratados junto a empresa requerida, 

que alega ter cancelado. Ante os fatos, pugna, em sede te tutela de 

urgência, seja determinado que a requerida exclua os dados do autor dos 

órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa. No mérito, 

requer seja declarada a inexigibilidade da fatura emitida após o pedido de 

cancelamento, bem como, pugna pela condenação da requerida a pagar 

ao requerente o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de 

indenização por dano moral. A inicial veio instruída com os documentos de 

ID n. 30058161/30058308. É o relato. Fundamento e decido. 1. 

Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do Código de Processo Civil, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no artigo 99. §§ 1º, 3º e 4º. 2. Ato seguinte, o artigo 300 do referido Códex 

disciplina que a tutela de urgência poderá ser concedida quando restar 

evidenciado a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Ademais, o § 3º, do mencionado dispositivo 

estabelece que não será concedida a tutela de urgência de natureza 

antecipada caso houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

3. Tratando-se de lide que tem por base a negativa da relação contratual, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de 

maneira que, a incumbência de comprovar a origem do débito e 

consequentemente seu inadimplemento, nestes casos, deve ser imputada 

à parte requerida, ensejando o reconhecimento da probabilidade do direito 

vindicado. 3.1. O perigo de dano também se faz presente, seja porque não 

há de se olvidar que em casos dessa jaez, a inclusão dos dados do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito pode gerar abalo ao 

crédito, ocasionando na maioria das vezes prejuízos irreparáveis ou de 

difícil reparação, além dos reflexos negativos que poderão causar na 

honra da pessoa. 4. No mais, importante ressaltar que o caso em comento 

é inexistente a possibilidade de irreversibilidade, tendo em vista que a 

presente medida é revestida de provisoriedade, a qual poderá ser 

revogada com o desaparecimento da sua causa ensejadora. 5. Desta 

feita, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, §2º, do 

Código de Processo Civil, defiro liminarmente a tutela de urgência, para 

determinar que a parte requerida exclua os dados do requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito no que toca ao débito em questão, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária, em caso de 

descumprimento da presente decisão, que fixo-a no valor de R$1.000,00 

(mil reais). 6. 6. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 7. Cite-se e intime-se a 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 8. Deverá constar no mandado que, o não 
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comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 9. Intimem-se, sendo o requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). 10. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003216-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS FERNANDO DA SILVA (EXECUTADO)

ALPHA INVESTIMENTOS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1003216-31.2017.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Nos termos do art. 494 do Código de Processo Civil, após a 

publicação da sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir-lhe, de 

ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo (I) e por meio de embargos de declaração (II). 2. No caso dos 

autos, verifica-se a ocorrência de erro material quanto às custas 

processuais, uma vez que, equivocadamente, fixada de forma “pro rata”, 

não observando a disposição das partes, indicando que as custas finais 

ficariam a encargo dos executados (ID. 9014034 – item 6). 3. Destarte, 

embora a peça de ID. 15006876 não se trate de embargos de declaração, 

entendo passível de correção a sentença proferida nos autos, por 

tratar-se de mero erro material, não havendo afronta ao artigo 505 do 

Código de Processo Civil. 4. Desse modo, considerando que é possível a 

correção de erro material, consoante a exegese do artigo 494, inciso I, do 

Código de Processo Civil, altero a sentença proferida em ID. 14706543, 

passando a constar que os executados responderão pelas custas finais, 

integrando ao referido pronunciamento judicial a seguinte redação: "2. 

Eventuais custas e despesas processuais remanescentes, pela parte 

executada. Honorários advocatícios nos termos do acordo.” 5. No mais, 

persiste a sentença conforme prolatada. 6. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010431-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR73352 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA OAB - PR47599 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIMAS DE SOUSA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010431-87.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 7. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010883-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA MARTIGNAGO (EMBARGANTE)

DENIS CASTRO BRITES EIRELI (EMBARGANTE)

DENIS CASTRO BRITES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR OAB - SC25583 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1010883-97.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Sabe-se que a gratuidade da justiça é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 2. 

Ademais, inobstante as determinações elencadas no artigo 99 do CPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. 3. No caso em tela, torna-se 

imperativo que os embargantes demonstrem cabalmente que com o 

dispêndio das despesas processuais o funcionamento da empresa 

restará comprometido e que os empresários/embargantes também não 

possuam condições de arcar com as custas judiciais. 3.1. Sobre o tema, 

cabe destacar que a Súmula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça, que 

prescreve: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com 

ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com 

os encargos processuais” 3.2. Logo, a assertiva autoral, 

desacompanhada de comprovação efetiva que ateste sua má situação 

financeira, não se mostra suficiente para que seja deferido à empresa 

requerente e seus sócios o benefício da gratuidade de justiça. 3.3. Por fim, 

salienta-se que, devidamente intimados a comprovar o preenchimento dos 

requisitos para a concessão da benesse, a parte embargante quedou-se 

inerte, conforme se infere da certidão sob Id. 30163241. 4. Assim, perfaz 

evidente que os embargantes não podem ser considerados como pobre 

na acepção da Lei n. 1.060/50 e do artigo 98 do CPC, razão pela qual, 

indefiro o pedido de justiça gratuita. 5. Por conseguinte, determino a 

intimação da parte embargante, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas e taxas 

judiciais, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução do mérito, e por consequência, o cancelamento da distribuição, 

nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC. 6. Decorrido o prazo acima, com 
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ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011363-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J.C MOREIRA AGRICOLA (EMBARGANTE)

JACQUELINE CANDIDA MOREIRA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO MULLER OAB - MT5841-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIX SEMENTES LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA GOMES OAB - SP265959 (ADVOGADO(A))

IEDA MARIA PANDO ALVES OAB - SP125618 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011363-75.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recebo os embargos para discussão, eis que tempestivos 

(Id. 30223441). 2. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à 

execução, uma vez que o Juízo não se encontra seguro por penhora, 

depósito ou caução suficiente, requisito constante no art. 919, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 3. Intime-se a parte embargada, por meio de 

seus advogados, para, querendo, apresentar impugnação aos embargos, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, CPC). 4. Após, voltem-me 

conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011396-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA SILVA MIYAHIRA & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

ADEIDE LIMA DA SILVA MIYAHIRA (EXECUTADO)

JAIR MIYAHIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011396-65.2019.8.11.0015 

Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial (Id. 28953671 e anexos). 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Defiro os benefícios 

contidos no art. 212, § 2º, do Código de Processo Civil. 8. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011067-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES PALHANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE NEVES SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA OAB - MT19597/O-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1011067-53.2019.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que o 

presente feito tramitará associado aos autos de execução sob n. 

1001966-89.2019.8.11.0015. 1.1. Consigno, também, que procedi a 

retificação da autuação para que conste a correta classe processual. 2. 

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o art. 99, § 

3º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo de ulterior revogação. O 

benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a 

IX, do Código de Processo Civil. 3. Certifique-se a tempestividade dos 

presentes embargos à execução. 3.1. Se intempestivos, voltem-me 

imediatamente conclusos. 3.2. Se tempestivos, recebo os embargos para 

discussão. 4. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à 

execução, uma vez que o Juízo não se encontra seguro por penhora, 

depósito ou caução suficiente, requisito constante no art. 919, § 1º, do 

Código de Processo Civil. 5. Intime-se a parte embargada, por meio de 

seus advogados, para, querendo, apresentar impugnação aos embargos, 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, CPC). 6. Ao final, 

voltem-me conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015417-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAIADO PNEUS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO OAB - SP238706 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO APARECIDO SALES OAB - SP0153621A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J L V LISBOA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1015417-84.2019.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO 

formulado nos autos (ID. 30025485). 2. Por conseguinte, nos termos do 

artigo 922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito até o 

cumprimento integral da obrigação e, considerando o prazo final estipulado 

para o cumprimento (03.12.2020), com fulcro no artigo 1.266 da CNGC/MT, 

interpretado extensivamente, determino o arquivamento provisório dos 

autos, até ulterior manifestação da parte interessada. 3. Decorrido o 

prazo, intime-se a parte exequente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, formulando os 
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requerimentos que entender cabíveis, consignando que a inércia ensejará 

na presunção do cumprimento integral da obrigação e, consequente 

extinção do feito pelo pagamento (NCPC, art. 924, II). 4. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 27 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010099-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR LUCAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX CASTILLO DE LOS SANTOS OAB - RS63230 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010099-91.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte MT 

em face de Valdir Lucas. Alega, em síntese, que em 15.10.2015, a parte ré 

assinou “Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos 

e Serviços” e, apesar de utilizar dos serviços concedidos pela 

Cooperativa, deixou de manter saldo disponível em sua conta corrente, 

não restando frutíferas as tentativas de recebimento do crédito de forma 

amigável. Indica que o saldo devedor atualizado já perfaz o montante de 

R$14.105,17 (quatorze mil cento e cinco reais e dezessete centavos). A 

inicial veio instruída com os documentos de ID. 9620918/9659811. 

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte ré para pagamento 

(ID. 10733404). Após diligências negativas (ID. 10862814 e ID. 11701727), 

a parte autora requereu a busca do endereço da parte ré junto aos 

sistemas conveniados (ID. 11854860), sendo o pleito deferido (ID. 

18410970). Com a juntada dos extratos com os novos endereços (ID. 

18410974/18537005), foram efetuadas novas diligências e a parte ré foi 

citada (ID. 19267181). A parte ré ofereceu defesa em ID. 19752989, 

argumentando que “os cheques emitidos e que geraram tarifas adicionais, 

não foram por ela emitidos, e sim, assinados por pessoa que detinha 

procuração, bem como que o limite oferecido pelo banco foi usufruído por 

quem detinha a respectiva procuração.” Ao final, requereu o parcelamento 

do débito. Juntou instrumento procuratório (ID. 19753341). Instada a 

manifestar, a parte autora requereu a conversão da ação em título 

executivo e ofereceu proposta de parcelamento do débito (ID. 22026300). 

Por sua vez, a parte indicou que os valores estão muito além do valor real 

do débito e solicitou o envio do feito a Contadoria Judicial para atualização 

do débito, efetuando contraproposta (ID. 24348003/24348011). 

Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo sem quitação do débito 

ou oferecimento de embargos monitórios (ID. 29966754). É O RELATO. 

DECIDO. 2. Em que pese a argumentação da parte ré, verifica-se que a 

peça de ID. 19752989, não se consubstancia em embargos monitórios, 

nos termos do artigo 702, § 1º do Código de Processo Civil. 2.1. Com 

efeito, não foram deduzidas matérias de defesa passíveis de alegação no 

procedimento comum, uma vez que na aludida peça não se verifica 

indicação de fundamentos jurídicos ou do pedido com suas 

especificações, limitando-se a afirmar que o título foi emitido por terceiro 

com procuração e, ainda, propõe o pagamento parcelado do saldo 

devedor, não questionando sua inexigibilidade. 2.3. Outrossim, a parte ré 

discordou do valor indicado na contraproposta para parcelamento. 2.4. 

Ocorre que, havendo controvérsia quanto ao valor da dívida, deve o réu 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, não o fazendo, os 

embargos serão liminarmente rejeitados (art. 702, § 3º, CPC). 2.5. 

Destarte, não havendo embargos monitórios, nem pagamento da dívida no 

prazo legal, constituo de pleno direito título executivo judicial em favor da 

parte autora e, por conseguinte, CONVERTO o mandado inicial em 

mandado executivo, nos termos do artigo 701, § 2º, do Código de 

Processo Civil, devendo proceder-se às retificações necessárias. 2.6. 

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito. 3. Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte autora, por meio de 

seu advogado, para apresentar cálculo atualizado do débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos. 4. Após, intime-se 

a parte executada para pagar a importância devida, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 523, “caput”, do Código de Processo 

Civil. Fica advertida a parte executada que o não pagamento, no prazo 

legal, ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

débito e, ainda, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

também sobre o débito, em conformidade com o art. 523, § 1º, do Código 

de Processo Civil. 5. Decorrido o prazo sem cumprimento, o que deverá 

ser certificado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quantos bastem para pagamento do débito atualizado, nos termos do 

art. 523, § 3º, do Código de Processo Civil. 5.1. Atente-se ao disposto no 

art. 525, “caput”, do Código de Processo Civil. 6. Com a juntada do 

mandado de penhora e avaliação, intime-se a parte exequente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, sob pena de 

arquivamento. 7. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012007-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NOEL DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

RONCLEI ALVES DE QUEIROZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012007-52.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Indefiro o pedido de inserção de restrição formulado pela requerente em ID 

18961967, pelos mesmos motivos esposados na decisão que indeferiu o 

pedido de tutela de urgência, assim como pelo fato de que ainda não foi 

realizada a citação do requerido. 2. Designe-se nova audiência de 

tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo 

Civil, em conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 

3. Cite-se a parte requerida, nos endereços indicados em ID 18961967, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 4. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 5. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5.1. Por arremate, consigno que procedi 

com a retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial 

correta. 6. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000803-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SS CONCRETAL LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000803-11.2018.8.11.0015 Vistos etc. 

Diante da tentativa inexistosa de citação da parte requerida, certificada em 

ID 16663644, a requerente manifestou-se em ID 18397938, pugnando pela 

desconsideração da personalidade jurídica da requerida, sob o argumento, 

em suma, de que suas atividades comerciais foram encerradas, bem 

ainda, que seus sócios mudam constantemente de endereço, não tendo a 
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autora logrado êxito em localizá-los. É o breve relato. Fundamento e 

decido. 1. Inicialmente, impõe-se consignar que o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica quando não formulado na 

petição inicial, deverá ser realizado por meio de incidente processual a ser 

instaurado em apenso/associado, nos termos do artigo 134 do Código de 

Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela. 2. Outrossim, ainda 

que fossem sobrelevadas as questões formais do direito processual civil, 

denoto que o pedido formulado pela requerente não deve ser acolhido. 

Explico. 3. Isso porque, a desconsideração da personalidade jurídica é 

medida extrema, sendo necessário para seu deferimento a comprovação 

da existência de alguma das hipóteses legais, elencadas pelo artigo 50 do 

Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade 

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão 

patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 

quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os 

efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da 

pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1º Para 

os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da 

pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos 

ilícitos de qualquer natureza. § 2º Entende-se por confusão patrimonial a 

ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - 

cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do 

administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos 

sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente 

insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia 

patrimonial. § 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também 

se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à 

pessoa jurídica § 4º A mera existência de grupo econômico sem a 

presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a 

desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5º Não constitui 

desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original 

da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” 4. Nessa 

perspectiva, o entendimento jurisprudencial majoritário esposado por 

nossos tribunais é no sentido de que, somente o encerramento das 

atividades comerciais, ainda que de forma irregular, não é suficiente, per 

se, para demonstração do abuso da personalidade jurídica e, 

consequentemente, ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. 

A propósito: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 50 DO CC. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. 

ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA 

SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO 

PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 

ACOLHIMENTO. 1. "Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao 

princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que 

melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua 

aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido 

instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da 

finalidade institucional ou a confusão patrimonial", desse modo, o 

"encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da 

sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da 

personalidade jurídica, nos termos do Código Civil." (EREsp 1.306.553/SC, 

Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 

10/12/2014, DJe 12/12/2014) 2. Agravo interno a que se nega provimento.” 

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 148408 SP 2012/0035041-3, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/12/2016, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017) “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE 

EMPRESÁRIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DE ATIVIDADES. 

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. 

ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVA AUSENTE. RECURSO 

PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida 

excepcional e ocorre no caso de abuso da personalidade jurídica, 

caracterizado pelo o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos 

termos do art. 50 do Código Civil de 2002. 2. O encerramento irregular das 

atividades da sociedade empresária, por si, não é indicativo suficiente de 

que tenha havido fraude ou má-fé na condução dos seus negócios. 3. 

Agravo de instrumento conhecido e provido para indeferir o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica.” (TJ-MG - AI: 

10024160270526001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de 

Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 12/12/2019) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO. PROVA DE ABUSO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. 

ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, 

A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. O 

encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que 

irregulares, não são causas, por si só, para a desconsideração da 

personalidade jurídica. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é 

exceção, somente cabível, ao menos na esfera cível, quando houver 

prova de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Agravo de instrumento 

d e s p r o v i d o . ”  ( T J - D F  0 7 0 6 2 1 2 9 7 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0706212-97.2018.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 18/07/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 24/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Desta feita, indefiro o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por conseguinte, 

determino a intimação da requerente, por meio de seu advogado, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, formule os requerimentos que entender 

cabíveis para o regular prosseguimento do feito, especialmente a citação 

da parte ré, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito. 6. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 7. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006854-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO PESSATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON LIMA DA SILVA OAB - MT0017129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZILEIDE DAIANE GOMES DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006854-72.2017.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 11790232). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 4. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 26 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003052-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO DOMINGOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003052-95.2019.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A em face de Osvaldo Domingos Pereira, 

alegando, em síntese, concedeu ao réu um financiamento no valor de R$ 

28.952,53 (vinte e oito mil novecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta 

e três centavos), a ser restituído por meio de 60 prestações mensais, no 

valor de R$ 779,53 (setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e três 

centavos), com vencimento final em 20.03.2013, mediante Contrato de 

Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, 

celebrado em 20.04.2018, tendo como objeto o seguinte bem: veículo 
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Marca Chevrolet, Modelo Cobalt LTZ 1.8 8V 4P ECON, Chassi 

9BGJC69Z0DB186697, Placa OBK9248, Renavam 497941120, cor prata, 

ano 12/13. Porém, a parte ré não cumpriu com as obrigações pactuadas, 

tornando-se inadimplente a partir da prestação com vencimento em 

20.10.2018, sendo constituída em mora, sendo que o valor para purgação 

da mora já perfaz o montante de R$ 42.710,22 (quarenta e dois mil 

setecentos e dez reais e vinte e dois centavos). Requer, liminarmente, a 

busca e apreensão do bem. Ao final, pugna pela consolidação da posse. 

A inicial veio instruída com documentos (ID. 18389135/18457598). 

Determinada a emenda à inicial (ID. 18768193), a parte autora juntou aos 

documentos referentes a mora da parte ré (ID. 19595679/19595680). A 

busca e apreensão foi deferida liminarmente (ID. 20505831) e cumprida, 

consoante ID. 20916705, sendo o veículo apreendido e depositado em 

mãos do depositário indicado pela parte autora e a parte ré devidamente 

citada. Em ID. 28352701 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. 

28352701), 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. 18389292, 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. 18389292). Observa-se, ainda, que a parte autora 

comprovou a mora da parte ré, consubstanciada no edital publicado em ID. 

19595680, haja vista que a correspondência para notificação extrajudicial 

no endereço fornecido pelo requerido foi devolvida sem recebimento pelo 

motivo “sem entrega domiciliar”. 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. Cumpre assinalar que, a apreensão do 

bem dado em garantia fiduciária não importa na quitação do contrato, 

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”. 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 Chevrolet, Modelo 

Cobalt LTZ 1.8 8V 4P ECON, Chassi 9BGJC69Z0DB186697, Placa 

OBK9248, Renavam 497941120, cor prata, ano 12/13, 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, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005555-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY MARTINS GUILHERME OAB - SP177167 (ADVOGADO(A))

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMIDIO CANDIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005555-26.2018.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (ID. 29844388). 2. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 3. 

Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 90). Sem 

condenação em honorários advocatícios. 4. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008681-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE OLIVEIRA PORTO SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008681-21.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a RENÚNCIA 

ao direito sobre o qual se funda a ação formulada no ID. 21227268. 2. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de 

Processo Civil. 3. Com fulcro no artigo 90 do Código de Processo Civil, 

condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, fica 

sobrestada a cobrança, tendo em vista a concessão dos benefícios da 

gratuidade judiciária em favor da parte autora (ID. 10641283). 4. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 27 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1013450-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA SINOP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO OAB - MT14073/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MUSSI (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da autora para que no prazo de cinco dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, uma vez 

que decorreu o prazo de suspensão requerido através do ID 27219507.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008101-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINORGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS BOSSA GRASSANO OAB - PR21151 (ADVOGADO(A))

PATRICIA GRASSANO PEDALINO OAB - PR0016932A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN AIR BERTOLINI (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado da credora para que no prazo de cinco (05) dias, 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção, na 

cidade de Santa Carmem, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003105-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ANANIR LUIZ ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO(A))

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES OAB - MT23201/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003105-42.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

APARECIDA ANANIR LUIZ ALVES REU: IMOBILIARIA IRMAOS NOGUEIRA 

LTDA Vistos etc. 1. Cumpra a Sra. Escrivã o disposto no item 26.11.2 do 

Provimento nº 56/2007 - CGJ. 2. Após, cls. para deliberação. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014559-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014559-53.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

A. D. J. ALVES OXIGENIO LTDA - EPP REU: JS DISTRIBUIDORA DE PECAS 

S/A Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 
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ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu 

advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003388-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIPAGRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON CORTEZ BRAIDO (EXECUTADO)

ENOCK MURBACH BRAIDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003388-65.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

DIPAGRO LTDA EXECUTADO: ENOCK MURBACH BRAIDO, JEFFERSON 

CORTEZ BRAIDO Vistos etc. 1. Citem-se os executados, para que no 

prazo de 15 dias satisfaçam a obrigação, entregando a exequente, a 

quantidade de 3.652 (três mi, seiscentos e cinquenta e dois) sacas de 

soja, de 60 Kg cada, nos termos do Instrumento de Confissão de Dívida, 

ID. 30619413, e, ainda, a quantidade de 3.116 (três mil, cento e dezesseis) 

sacas de milho, de 60 Kg cada, nos termos do Instrumento de Confissão 

de Dívida, ID. 30619415, ou independentemente da segurança do Juízo, 

ofereçam embargos no prazo de 15 dias, nos termos do art. 914 e 

seguintes do CPC. 2. Conste do mandado que não sendo satisfeita a 

obrigação e nem depositada a coisa no prazo determinado, incidirá multa 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso. 3. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa. 4. Faça constar no 

mandado de citação, ordem de busca e apreensão, cujo cumprimento se 

dará de imediato, se os executados não satisfizerem a obrigação no prazo 

acima determinado. 5. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006682-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL ARROYO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MORAES DUMBRA OAB - SP214256 (ADVOGADO(A))

JUVENAL ARROYO LOPES OAB - SP87516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL (REU)

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (REU)

JANETE DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006682-96.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

JUVENAL ARROYO LOPES REU: MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL, 

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI, JANETE DE SOUZA Vistos etc. 

Considerando que em sua contestação ID 15114648, a requerida Maria 

antonieta Marques Cabral alega ser parte ilegítima, além de não ser 

responsável pelo prejuízo invocado na exordial, nos termos dos artigos 

338 e 339 do CPC, faculto ao requerente emendar a inicial, alterando o 

polo passivo da presente ação no prazo de 15 dias. Findo o referido 

prazo, façam-me os autos cls. para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 26 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ 

DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003391-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES OAB - MT20483/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONZAGA (qualificações desconhecidas) (REU)

DORALICE (qualificações desconhecidas) (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003391-20.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

CONCEICAO APARECIDA DE OLIVEIRA REU: DORALICE (QUALIFICAÇÕES 

DESCONHECIDAS), GONZAGA (QUALIFICAÇÕES DESCONHECIDAS) 

Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a 

pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Citem-se os requeridos, 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do 

artigo 334 do CPC, cientificando-os de que a contestação poderá ser 

apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, 

inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). 4. Ademais, deverá o Sr. Oficial de Justiça, se possível, 

qualificar os requeridos (CPF), quando proceder as suas citações. 5. 

Intimem-se, sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 

334, § 3º, CPC). 6. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no 

artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte 

requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 

1º, 3º e 4º. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 26 de março 

de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003398-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIPAGRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOMIR JOAO PRIMON (EXECUTADO)

ELAINE NICHEL PRIMON (EXECUTADO)

DARCI PRIMON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003398-12.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

DIPAGRO LTDA EXECUTADO: DARCI PRIMON, ELAINE NICHEL PRIMON, 

DEOMIR JOAO PRIMON Vistos etc. 1. Citem-se os executados, para que 

no prazo de 15 dias satisfaçam a obrigação, entregando a exequente, a 

quantidade de 1.650 (mil seiscentos e cinquenta) sacas de soja, de 60 Kg 

cada, nos termos do Instrumento de Confissão de Dívida, ID. 30645578, ou 

independentemente da segurança do Juízo, ofereçam embargos no prazo 

de 15 dias, nos termos do art. 914 e seguintes do CPC. 2. Conste do 

mandado que não sendo satisfeita a obrigação e nem depositada a coisa 

no prazo determinado, incidirá multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia 

de atraso. 3. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor 

atribuído à causa. 4. Faça constar no mandado de citação, ordem de 

busca e apreensão, cujo cumprimento se dará de imediato, se os 

executados não satisfizerem a obrigação no prazo acima determinado. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal
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Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001724-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MILAINE ZAVADZKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001724-96.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: DANIELA 

MILAINE ZAVADZKI Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por intermédio 

de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

mora da parte requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 

911/69, tendo em vista que o documento de ID. 294748552, está 

desacompanhado do respectivo aviso de recebimento, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 26 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002355-40.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MOURY FERNANDES OAB - PE18373 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA SOLETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002355-40.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

ASSOCIACAO DAS RELIGIOSAS DA INSTRUCAO CRISTA EXECUTADO: 

JUSSARA SOLETTI Vistos etc. 1. Defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de ulterior revogação. O benefício compreende as isenções 

constantes no art. 98, § 1º, incisos I a IX, do Código de Processo Civil. 2. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "5" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004884-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO DA SILVA PALMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004884-03.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

GENESIO DA SILVA PALMA REU: NIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Cumpra-se a decisão ID 15315643, intimando-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, além das já constantes 

dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob 

pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 

2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001089-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS PIRES GAZZIERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001089-18.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MATHEUS PIRES GAZZIERO REU: VRG LINHAS AEREAS S.A. Vistos etc. 

1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 26 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003412-93.2020.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003412-93.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA ROSA DA SILVA REU: AGEMED SAUDE S/A Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 26 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011609-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MENDES DEGODOIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILDO RAMOS VIEIRA (REU)

IVANILDO R VIEIRA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011609-42.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALINE MENDES DEGODOIS REU: IVANILDO RAMOS VIEIRA, IVANILDO R 

VIEIRA Vistos etc. Cumpra-se a decisão ID 29818339, encaminhando-se 

os autos ao juízo da 4ª Vara Cível desta Comarca para a resolução das 

medidas urgentes pleiteadas na exordial. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

26 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO 

EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006218-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FANTINATTI DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

DAVI MISKO DA SILVA ROSA OAB - PR93063 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006218-09.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

VINICIUS FANTINATTI DE BRITO REU: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos etc. Em observância 

ao disposto no art. 485, § 4º do CPC, determino a intimação da requerida 

Motomagazine Automotores Ltda para que manifeste a sua anuência ou 

não com o acordo ID 26170603. Após, cls. para homologação do referido 

acordo. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 2020. CLEBER 

LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001724-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA MILAINE ZAVADZKI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001724-96.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT REQUERIDO: DANIELA 

MILAINE ZAVADZKI Vistos etc. 1. Intime-se a parte autora, por intermédio 

de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a 

mora da parte requerida, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 

911/69, tendo em vista que o documento de ID. 294748552, está 

desacompanhado do respectivo aviso de recebimento, sob pena de 

indeferimento da inicial. 2. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, o 

que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 26 de março de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006682-96.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENAL ARROYO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DE MORAES DUMBRA OAB - SP214256 (ADVOGADO(A))

JUVENAL ARROYO LOPES OAB - SP87516 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL (REU)

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI (REU)

JANETE DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006682-96.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

JUVENAL ARROYO LOPES REU: MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL, 

SILVIA CRISTINA GIRALDELLI, JANETE DE SOUZA Vistos etc. 

Considerando que em sua contestação ID 15114648, a requerida Maria 

antonieta Marques Cabral alega ser parte ilegítima, além de não ser 

responsável pelo prejuízo invocado na exordial, nos termos dos artigos 

338 e 339 do CPC, faculto ao requerente emendar a inicial, alterando o 

polo passivo da presente ação no prazo de 15 dias. Findo o referido 

prazo, façam-me os autos cls. para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 26 de março de 2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ 

DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004884-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO DA SILVA PALMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004884-03.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

GENESIO DA SILVA PALMA REU: NIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Cumpra-se a decisão ID 15315643, intimando-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, além das já constantes 

dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob 

pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 

2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004884-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO DA SILVA PALMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS OAB - MT0011434S-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004884-03.2018.8.11.0015 AUTOR(A): 

GENESIO DA SILVA PALMA REU: NIVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA Vistos 

etc. Cumpra-se a decisão ID 15315643, intimando-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, além das já constantes 

dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de dez dias, sob 

pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam sobre a 

possibilidade de conciliação. Com ou sem a manifestação as partes, 

conclusos para proferir despacho saneador, ou, se for o caso, julgar 

antecipadamente a lide. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 

2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008751-04.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP357590-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA BIAZI (REU)

 

Intimar o advogado da parte requerente, por meio de seu advogado, para 

que, no prazo de cinco dias, requeira a citação por edital, sob pena de 

extinção.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008662-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO (EMBARGANTE)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EMBARGANTE)

FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

 

Intimar os embargantes, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, procedam ao recolhimento das custas judiciais, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e 

por consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 e 485, I, do CPC., conforme decisões de ID 27047094 e 29345190.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008662-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO (EMBARGANTE)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EMBARGANTE)

FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

 

Intimar os embargantes, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, procedam ao recolhimento das custas judiciais, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e 

por consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 e 485, I, do CPC., conforme decisões de ID 27047094 e 29345190.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013403-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VECELLI PARTICIPACOES S/A (EMBARGANTE)

ROGERIO ANTONIO BERTICELLI (EMBARGANTE)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EMBARGANTE)

ERNANE FABIO KLEIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar os embargantes, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, procedam ao recolhimento das custas judiciais, sob pena 

de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito, e 

por consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 e 485, I, do CPC., conforme decisões de ID 27534395 e 29344772.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014800-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS SILVA FRANCA (REQUERIDO)

 

Reiterar a intimação ao advogado do autor para que no prazo de cinco (5) 

dias dê prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito 

quanto ao NÃO cumprimento do mandado de apreensão conforme certidão 

de ID 27436691, sob pena de extinção do feito por abandono.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR MOREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000349-60.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALDEMIR MOREIRA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Considerando que o autor manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação, ID. 28198087, bem como o réu, ID. 30620673, nos termos do 

art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada nos autos. 

2. Por conseguinte, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 30620673. 3. Após, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015371-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE FINAZZI LUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA PEREIRA CUNHA DUTRA MONTEIRO OAB - MG130753 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

 

Intimar o autor, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, esclareça se a Srª. Luciane Irene de Moraes e a menor M. E. 

F. D. M. L., figuram no polo ativo da presente ação, procedendo a sua 

respectiva qualificação (art. 319, II, do CPC), sob pena da ação prosseguir 

somente com relação ao autor André. Deverá ainda, no mesmo prazo 

retificar o endereçamento da ação, (art. 319, I, do CPC), bem como juntar 

aos autos documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça 

gratuita (declaração de imposto de renda, extrato bancário, CTPS, etc...), 

sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014102-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEARA-IND. E COMERCIO DE PRODUTOS AGRO-PECUARIOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TAVARES DE LIMA FILHO OAB - PR11524 (ADVOGADO(A))

FABRICIO MASSI SALLA OAB - PR24338 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS VALONE (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento do mandado de intimação conforme certidão de ID 

29671493.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007275-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA (LITISCONSORTE)

ANDERSON RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito quanto ao 

não cumprimento do mandado de penhora conforme certidão de ID 

29912996.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014762-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BMC HYUNDAI S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PILLA FILHO OAB - RS41666 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

ANTONIO MARCOS DOS REIS (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação e cumprimento da liminar, no bairro 

Setor Industrial Sul, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro (acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 

verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1002433-34.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO TRASPADINI GHIZONI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES OAB - MT0013794S 

(ADVOGADO(A))

 

Citar o embargado na pessoa de seu advogado, para, querendo, contestar 

a presente ação no prazo de 15 dias, art. 679 do referido diploma, 

conforme decisão de ID 30635561.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001203-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HIDROVAG COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HIDRAULICA TRES PASSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimar a advogada do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Residencial Florença, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência/guia de complementação de diligência – adicionar o número 

do processo – cidade – bairro (acima mencionado) – selecionar o bairro e, 

em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001384-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E CULTURA APEC 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO VIZELI DANELUTTI OAB - SP153485 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO DE ABREU (DEPRECADO)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito de 02 (duas) diligências do Oficial de Justiça, a fim de proceder 

o cumprimento da carta precatória, nos bairros Centro e Jardim 

Jacarandás, devendo para tanto recolher a guia através do site 

www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência/guia de complementação de diligência – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro (acima mencionado) – 

selecionar o bairro e, em seguida clicar na opção adicionar bairro (link em 
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verde) e gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior 

expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007492-37.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REU)

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o Advogado do Requerido Banco Bradesco S/A, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco ) dias, acerca da petição de acordo 

sob ID 29125221, formulado entre a Requerente e a Requerida Companhia 

de Seguros Previdência do Sul.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001473-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINI & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MT TRUCK MECANICA LTDA - ME (REU)

 

Intimar o advogado do autor para que no prazo de cinco (05) dias, efetue 

o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação, no bairro Residencial Universitário, 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – emitir guias – digitar diligência - escolher a 

opção guia de diligência – 1º grau - adicionar o número do processo – 

buscar - próximo – outra Comarca – Escolher a Comarca – Selecionar a 

Comarca – Cidade - bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro - 

adicionar CPF/CNPJ do pagante e gerar guia, juntando a mesma aos autos 

para posterior expedição de mandado, em conformidade com o Provimento 

7/2017 - CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006218-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FANTINATTI DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

DAVI MISKO DA SILVA ROSA OAB - PR93063 (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor Dr. JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS para 

que, querendo no prazo de quinze (15) dias apresente impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000315-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ARTUR PAZ LAUTERT (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais, 

vinculadas a estes autos, sob pena de devolução da presente missiva ao 

juiz de origem.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006218-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FANTINATTI DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (REU)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

DAVI MISKO DA SILVA ROSA OAB - PR93063 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006218-09.2017.8.11.0015 AUTOR(A): 

VINICIUS FANTINATTI DE BRITO REU: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA Vistos etc. Em observância 

ao disposto no art. 485, § 4º do CPC, determino a intimação da requerida 

Motomagazine Automotores Ltda para que manifeste a sua anuência ou 

não com o acordo ID 26170603. Após, cls. para homologação do referido 

acordo. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de março de 2020. CLEBER 

LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001233-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITAL ANTONIO GASPARANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE DALTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001233-89.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

VITAL ANTONIO GASPARANI EXECUTADO: ANDRE DALTO Vistos etc. 1. 

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, sob pena de lhe serem 

penhorados tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do Código de Processo 

Civil). 1.1. No caso de não pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, 

do Código de Processo Civil). 1.2. No caso de pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 2. Não paga a 

dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais e os 

honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). 

Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 
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Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 4.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item "4" da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 5. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 6. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte exequente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 7. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 

27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003573-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS BORGES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003573-06.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARTINS BORGES SANTOS REU: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003498-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003498-64.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EVA FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos 

etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003493-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003493-42.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

EVA FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Defiro o pedido de prioridade 

de tramitação a estes autos, devendo a Sra. Escrivã observar o disposto 

no Provimento nº 26/2008 da Corregedoria Geral da Justiça de Mato 

Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 27 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003568-81.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS BORGES SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003568-81.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARTINS BORGES SANTOS REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 1. 

Designe-se audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 334 

do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se a parte requerida, com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 

do CPC, cientificando-a de que a contestação poderá ser apresentada, 

por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 

do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária a parte requerente, 

vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 

6. Defiro o pedido de prioridade de tramitação a estes autos, devendo a 

Sra. Escrivã observar o disposto no Provimento nº 26/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010976-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELENE GUIA DA SILVA AGUIAR OAB - 384.491.531-15 

(REPRESENTANTE)

HUMBERTO MARQUES DA SILVA OAB - MT9725-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES DEMARCHI DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010976-60.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

EDIVALDO LUIS FIGUEIREDO REPRESENTANTE: SUELENE GUIA DA SILVA 

AGUIAR REU: THALES DEMARCHI DA SILVA Vistos etc. 1. Tendo em vista 

que a ação encontra-se instruída com título escrito que, a princípio, 

demonstra a existência da entrega de coisa exigida, com fulcro no artigo 

701, “caput” do Código Civil, expeça-se mandado de entrega e citação à 

parte ré para que, no prazo de 15 (quinze) dias, entregue 11.450 (onze mil 

e quatrocentos e cinquenta) sacas de soja, nos termos do “Instrumento 

Particular de Venda e Compra de Propriedade Imóvel Rural”, ID. 

22832328/22832334, acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o 

valor da causa, ou apresente embargos, previstos no artigo 702 do Código 

de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial. 2. No mandado deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (artigo 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste 

ainda que, se não houver a entrega e nem forem oferecidos embargos no 

prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. 3. Caso 

sejam apresentados embargos no prazo legal, intime-se o autor para que 

ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 702, § 

5º, do Código Processual Civil. 4. Sem prejuízo de ulterior revogação, com 

fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade 

judiciária a parte autora, vez que presentes os requisitos legais previstos 

no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 5. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003028-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLY WALK INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERIO DE PAULA OAB - SP112832 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONHO DE CRIANCA ROUPAS INFANTIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003028-33.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

FLY WALK INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI - ME EXECUTADO: SONHO 

DE CRIANCA ROUPAS INFANTIS LTDA Vistos etc. 1. Cite-se a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 

atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829 c/c art. 831 do Código de Processo Civil). 1.1. No caso de não 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo 

Civil). 1.2. No caso de pagamento da dívida atualizada pela parte 

executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os honorários advocatícios em 

5% (cinco por cento) sobre o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do 

Código de Processo Civil). 2. Não paga a dívida atualizada, os juros 

moratórios, as custas processuais e os honorários advocatícios no prazo 

de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.(a). Oficial(a) de Justiça proceder à 

penhora e a avaliação de tantos bens quantos bastem para o pagamento 

da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas processuais e dos 

honorários advocatícios (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. Se 

o(a) Oficial(a) de Justiça não encontrar a parte executada, deverá o(a) 

mesmo(a) arrestar da parte executada tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 

1º a 3º, do Código de Processo Civil. 4. Realizada a penhora, intime-se 

pessoalmente a parte executada da penhora, caso não tenha advogado 

constituído nos autos, ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação 

no Diário da Justiça Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da 

penhora, caso tenha advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, 

“caput”, e §§ 1º e 2º, c/c art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código 

de Processo Civil). 4.1. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito 

real sobre imóvel, e sendo a parte executada pessoa física e casada, 

intime-se também o(a) cônjuge da parte executada, nos termos fixados 

pelo item "4" da presente decisão interlocutória (art. 842 do Código de 

Processo Civil). 5. No ato de intimação da parte executada da penhora, 

cientifique-se o mesmo que poderá, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, se opor à execução 

por meio de embargos à execução (art. 914 c/c art. 915 do Código de 

Processo Civil). 6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003398-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIPAGRO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEOMIR JOAO PRIMON (EXECUTADO)

ELAINE NICHEL PRIMON (EXECUTADO)

DARCI PRIMON (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1003398-12.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: 

DIPAGRO LTDA EXECUTADO: DARCI PRIMON, ELAINE NICHEL PRIMON, 

DEOMIR JOAO PRIMON Vistos etc. Defiro o pedido de ID. 30746773, e, 
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consequentemente determino a citação dos executados, para que no 

prazo de 15 dias satisfaçam a obrigação, entregando a exequente, a 

quantidade de 2.062,50 (duas mil e sessenta e dois e meia) sacas de soja, 

de 60 Kg cada, nos termos do Instrumento de Confissão de Dívida, ID. 

30645578, ou independentemente da segurança do Juízo, ofereçam 

embargos no prazo de 15 dias, nos termos do art. 914 e seguintes do 

CPC. 2. No mais, cumpra-se a decisão de ID. 30711330. 3. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000349-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR MOREIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000349-60.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALDEMIR MOREIRA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Considerando que o autor manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação, ID. 28198087, bem como o réu, ID. 30620673, nos termos do 

art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada nos autos. 

2. Por conseguinte, intime-se o autor para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 30620673. 3. Após, 

intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 4. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 5. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 26 de março de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012116-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor de que fora designado o dia 1/4/2020, às 14 

horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1012116-32.2019.8.11.0015 AUTOR(A): JORDAO ROSA DE FARIA RÉU: 

BANCO VOTORANTIM S.A. Certifico que, em cumprimento a determinação 

sob ID-24361407, designo Audiência de Tentativa de Conciliação para o 

dia 01 de abril de 2020, às 14:00hs, conforme autorizado pelo art. 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 

9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico ainda que, não será 

expedida intimação para a parte autora conforme artigo 334, § 3º ( A 

intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na pessoa de seu 

advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012116-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012116-32.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JORDAO ROSA DE FARIA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 26380047). 

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. Custas e honorários advocatícios pelo requerido. Ficam 

dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 

3º, do CPC. 4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 26 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012116-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012116-32.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JORDAO ROSA DE FARIA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 26380047). 

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. Custas e honorários advocatícios pelo requerido. Ficam 

dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 

3º, do CPC. 4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 26 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002242-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERTOLINO MESSIAS DA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA PROCESSO 

n. 1002242-91.2017.8.11.0015 Valor da causa: R$ 158.528,82 ESPÉCIE: 

MONITÓRIA POLO ATIVO: BANCO BRADESCO Endereço: NÚCLEO CIDADE 

DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO 

PASSIVO: BERTOLINO MESSIAS DA SILVA Endereço: RUA DAS 

CAVIÚNAS, 1612, - DE 1385 A 2197 - LADO ÍMPAR, SETOR COMERCIAL, 

SINOP - MT - CEP: 78550-098 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, 

proceder ao cumprimento da obrigação exigida pela parte autora 

consistente no valor de R$ 158.528,82 devidamente acrescido de 5% de 

honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, 

art. 701 e 702 do referido diploma. Ainda que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, a devedora poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês, art. 701, § 5º do CPC. 
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Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta de custas 

processuais, art. 701, § 1º do CPC. c) não havendo o cumprimento nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. Advertí-lo de que, caso não manifeste nos autos no 

prazo legal, que foi nomeado curador especial, na pessoa do Douto 

Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado 

desta nomeação para, querendo, oferecer defesa no prazo legal, bem 

como, acompanhar o feito até seus ulteriores termos, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O Requerido 

firmou perante a Requerente a Proposta de Abertura de Conta Corrente e 

Termo de Opção n. 7700659958, convencionando a utilização de limite de 

crédito. Em tempo, valendo-se do Termo de Opção, o Requerido aderiu ao 

Crédito Parcelado, vinculado ao sobredito contrato, sendo-lhe 

disponibilizadas quantias, conforme demonstram os extratos de sua 

movimentação financeira. Ocorre que o Requerido não honrou com a sua 

obrigação de saldar os valores que lhes fora creditado, contraindo 

perante a financeira no valor total de R$ 158.528,82. Insta salientar que os 

juros e a correção monetária utilizados na atualização do valor devido 

estão em conformidade com o pactuado, que foi devidamente assinado 

pelas partes e estando inadimplentes com o saldo do crédito parcelado, 

fica caracterizada a mora, demonstrando o cabimento da presente ação 

monitória. Dessa forma, o Requerido no limite de sua responsabilidade, 

possui uma dívida junto a Requerente no importe de R$ 158.528,82 (cento 

e cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e dois 

centavos ). DESPACHO ID 5909818:Vistos, etc... Cite-se o réu para que 

efetue o pagamento do débito, devidamente acrescido de 5% de 

honorários advocatícios, ou ofereça embargos, tudo no prazo de 15 dias, 

art. 701 e 702 do referido diploma. Faça constar no mandado que, no 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, 

acrescido de custas e de honorários de advogado, o devedor poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao 

mês, art. 701, § 5º do CPC. Fica advertido que se no referido prazo não 

oferecer embargos, o mandado de citação converter-se-á em título 

executivo judicial, art. 701, § 2° do CPC. Havendo pagamento no prazo 

legal, o réu será isento do pagamento de custas processuais, art. 701, § 

1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO DESPACHO ID 17323958: Vistos etc... Proceda à busca de 

endereço do requerido através dos sistemas de informação disponíveis ao 

Poder Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde 

ainda não tenha havido diligências. Caso a diligência supra reste 

infrutífera, intime-se o requerente para que requeira a citação por edital no 

prazo de cinco dias. Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho 

inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. Ultrapassado o prazo de 15 

dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na 

pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta Comarca, o qual 

deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no 

prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do 

prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título executivo 

judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o 

pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do CPC). 3. 

Os embargos deverão ser assinados 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). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o polo passivo 

isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, NIRLEI APARECIDA ALVES 

MARTINEZ BOTIN, digitei. SINOP, 27 de março de 2020. Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003480-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

G SILVA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDIR DA SILVA (EXECUTADO)

ROSA INES DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOGLY ADAS COSTA OAB - MT0018094A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1003480-48.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

BANCO BRADESCO EXECUTADO: G SILVA TRANSPORTES LTDA - ME, 

VALDIR DA SILVA, ROSA INES DE SOUZA Vistos etc. Trata-se de ação 

de execução de título extrajudicial que Banco Bradesco S/A move contra 

Valdir da Silva e outros. Os executados foram devidamente citados, ID 

8767591, e não foram localizados bens para penhora, ID 9909009, sendo 

realizado o bloqueio da quantia de R$ 1.714,29 na conta corrente do 

devedor Valdir, ID 11162765. A decisão que determinou a intimação do 

executado acerca do bloqueio em sua conta foi publicada no Diário Oficial 

em 27/02/2018, fluindo a partir da referida data o prazo para manifestação 

do executado, a teor do disposto no art. 346 do CPC, eis que revel e à 

época não possuía patrono nos autos. Assim, como o executado 

quedou-se inerte, em 25.07.2018 foi determinada a expedição do alvará de 

levantamento da referida importância em favor do exequente, conforme 

decisão ID 14356239. Em seguida, as partes compareceram aos autos 

informando que compuseram amigavelmente, requerendo a homologação 

do acordo e a extinção da ação. Diante disso, indefiro os pedidos de 

restituição da importância penhorada, primeiro porque o acordo nada 

dispôs a respeito, e segundo porque a matéria encontra-se preclusa, até 

porque o referido valor foi levantado em favor do exequente antes mesmo 

da celebração do acordo. Consequentemente, homologo por sentença o 

referido acordo, julgando extinta a execução de título extrajudicial, o que 

faço com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC. Honorários na forma 

pactuada. Custas iniciais pagas. Sem custas remanescentes, art. 90, § 3º 

do CPC. Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Sinop/MT, 26 de março de 

2020. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL v

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012116-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012116-32.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JORDAO ROSA DE FARIA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 26380047). 

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. Custas e honorários advocatícios pelo requerido. Ficam 

dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 

3º, do CPC. 4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 26 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012116-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1012116-32.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JORDAO ROSA DE FARIA REU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. 1. 

Considerando a composição amigável entre as partes, com fulcro no artigo 

840 do Código Civil, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o ACORDO formulado nos autos (ID. 26380047). 

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. Custas e honorários advocatícios pelo requerido. Ficam 

dispensadas eventuais custas remanescentes, nos termos do artigo 90, § 

3º, do CPC. 4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 26 de março de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003197-20.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE AFONSO NUNES MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003197-20.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, comprovando a 

hipossuficiência, indicando qual a sua profissão e apresentando aos 

autos o comprovante de rendimentos, sob pena de indeferimento da 

gratuidade. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003213-71.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1003213-71.2020.8.11.0015. Verifico que a 

parte requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes, que não têm 

condições de pagar as custas do processo sem comprometer o seu 

sustento. Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o 

acolhimento do pedido e em conformidade com o disposto no artigo 99, 

§2º, do CPC/2015, deve a parte requerente comprovar que não possui 

condições de efetuar o pagamento das custas/despesas processuais 

sem prejuízo do próprio sustento. Nesse sentido: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 

FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA 

– MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles 

que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam 

da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 

Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo 

elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, juntando aos autos extrato do 
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INSS; bem como, comprovante de rendimentos comprovando a 

hipossuficiência,, sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001428-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (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))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA DIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1001428-45.2018.8.11.0015 Tendo em vista 

que a carta de intimação foi entregue no endereço da executada (ID: 

21780499), considera-se intimada do cumprimento de sentença, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência, nos termos do art. 274, §º único c/c art. 513, §3º, 

ambos do CPC. Assim, ante o decurso de prazo sem realização do 

pagamento, expeça-se mandado de penhora. Intime-se. TF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014425-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI ELAINE CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1014425-26.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014393-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL APARECIDO BERGO (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))

 

PROCESSO PJE 1014393-21.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014635-77.2019.8.11.0015

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 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))

 

PROCESSO PJE 1014635-77.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014795-05.2019.8.11.0015

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))

 

PROCESSO PJE 1014795-05.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006681-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO REBOUCAS DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os Embargos à Execução de fls. (?) foram 

protocolados no prazo de lei. Nos termos da legislação vigente, INTIMO a 

parte embargada para manifestar em quinze dias sobre referidos 

embargos à Execução. Sinop-MT, 27 de março de 2020 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014992-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JOSE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1014992-57,2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015095-64.2019.8.11.0015

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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1015095-64.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009265-20.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO(A))

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO DA SILVA MARTINS (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1009265-20.2019.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "Certifico, Eu, NILZETE DOS SANTOS, Oficial de 

Justiça, em cumprimento ao respeitável mandado, extraído dos autos 

supra, expedido por determinação do MM. Juiz de Direito da Primeira Vara 

Cível, do Fórum desta Comarca de Sinop - MT, que no dia 02/09/2019, 

diligenciei a Rua dos Gerânios, Jardim Ibirapuera, Cidade de Sinop/MT, 

local onde NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A CITAÇÃO DE OSMAR 

BATISTA SERRA, em virtude de não encontrá-lo. Não localizei na Rua dos 

Gerânios a casa de nº 385, do nº 369 pula para o nº 389, solicitei 

informações com a moradora da casa 369, Sra. Eliane Araújo Rodrigues a 

qual me informou que reside nesse endereço há 11 anos e não conhece 

Osmar Batista Serra, informou ainda que o vizinho morador da casa 389 

se chama Claudir. Certifico ainda, que percorri toda a extensão da Rua 

dos Gerânios e não localizei o nº 385. O referido é verdade e dou fé. Face 

ao acima exposto, devolvo o r. mandado no Sistema, para os devidos fins. 

Sinop/MT, 04 de Setembro de 2019."

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1010807-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MACHADO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1010807-44.2017.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que os EXECUTADOS efetuassem o 

pagamento do débito, bem como sem que apresentassem impugnação, 

razão pela qual procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em cindo 

dias juntar cálculo atualizado do débito, bem como para, querendo, indicar 

bens passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1010336-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZULMIRA CIRINO DE ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI CAVALCANTE OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1010336-28.2017.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que os EXECUTADOS efetuassem o 

pagamento do débito, bem como sem que apresentassem impugnação, 

razão pela qual procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em cindo 

dias juntar cálculo atualizado do débito, bem como para, querendo, indicar 

bens passíveis de penhora.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007690-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO(A))

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS GULI DOS RAMOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1007690-11.2018.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do Mandado no endereço 

constante nos autos, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 27 de MARÇO de 2020 Laura Joanir Costa 

Leite Rondon Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007570-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.M. FORATINE DOS SANTOS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO ZUCCA NETO OAB - SP154694-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007570-31.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008767-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ANTONIO DE QUADROS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA OAB - MT0012089A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008767-21.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008458-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE FERNANDES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008458-97.2019.811.0015 INTIMAÇÃO Das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 
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realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008123-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008123-78.2019.811.0015 INTIMAÇÃO Das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015190-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE DE MORAES CARVALHO (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))

 

PROCESSO PJE 1015190-94.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008217-26.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO XIMENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008217-26.2019.811.0015 INTIMAÇÃO Das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008303-94.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENICIO RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA OAB - MG151204 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008303-94.2019.811.0015 INTIMAÇÃO Das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008440-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008440-76.2019.811.0015 INTIMAÇÃO Das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008304-79.2019.8.11.0015

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 VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008304-79.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007848-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DE ALENCAR OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007848-03.2017.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004578-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO AUDE OAB - MT4667-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1004578-68.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em cinco dias manifestar sobre petição e documentos 

juntados pela executada em 16/08/2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005438-69.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEZZI TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1005438-69.2017.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que a EXECUTADA efetuasse o pagamento do 

débito. Procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010520-47.2018.8.11.0015

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:

DAYANE KWIATKOVSKI (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1010520-47.2018.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre certidão do oficial de Justiça, que 

segue abaixo transcrita: "Certifico, em cumprimento ao respeitável 

mandado expedido nestes autos, que NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER a 

apreensão do veiculo marca Ford, modelo Fusion Sel 2.3 16v At, ano 

2006, cor preta, placa GAP-0497, em razão de não o ter encontrado, pois 

no endereço indicado (Av. das Palmeiras, 2275) as informações são de 

que a requerida não reside no local e não obtive informações que me 

levassem até ela ou até o bem a ser apreendido. Nestes termos, 

interrompo minhas diligências e devolvo o presente mandado para os 

devidos fins. Dou fé."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001830-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEMAR PINTO MAXIMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA ALINE LIMA SANCHES OAB - MT0020650A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1001830-63.2017.811.0015 INTIMAÇÃO Das partes para 

que em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além 

das já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado; e, na mesma oportunidade, manifestem se tem interesse na 

realização da audiência de conciliação.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014740-54.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELOINA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1014740-54.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Procedo à INTIMAÇÃO da 

PARTE AUTORA para em quinze dias impugná-la.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003285-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003285-58.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. 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 apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 30582637), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003281-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINA RODRIGUES NEVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003281-21.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. 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 apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 30578143), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 
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provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003257-90.2020.8.11.0015

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003257-90.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. 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 apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 30555926), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003320-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003320-18.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. 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 apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 30588615), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003192-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES OLIMPIA BERALDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003192-95.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. 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 apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 30514364), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003206-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003206-79.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. 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 apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 30514364), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 
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Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003212-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DALVA PEREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003212-86.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. 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 apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 30527289), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003295-05.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo nº 1003295-05.2020.8.11.0015 Defiro a 

prioridade na tramitação do feito, de acordo com o que estabelece o art. 

1.048, inciso I, do CPC. 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 apresentado nos autos. A 

relação jurídica narrada na inicial está sujeita às disposições do Código de 

Defesa do Consumidor, estando 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. Assim, 

considerando que a parte autora se mostra hipossuficiente em relação à 

parte requerida, defiro a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, 

inciso VIII, do CDC. Tendo em vista que a parte requerente informa não ter 

interesse na audiência de conciliação (ID: 30584960), bem como 

considerando que existem inúmeros processos semelhantes a este e que 

é improvável o acordo nesta fase, recebo a inicial e deixo de designar a 

audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de revelia. 

Ademais, deverá, no prazo da contestação, apresentar o contrato referido 

na inicial, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados 

na inicial. Decorrido o prazo de resposta, manifeste-se o requerente, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, intimem-se as partes a especificarem as 

provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1014182-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SICOMEX - ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

LUANA MOREIRA SANTOS OAB - MT27106/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIDA NITRO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1014182-82.2019.8.11.0015 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 apresentado nos autos. 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000570-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

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 nº 1000570-82.2016.8.11.0015 Cuida-se de pedido de 

reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, 

pugnando o requerente pela sustação do protesto, ante o pagamento do 

débito (id. 4360921). DECIDO: A decisão lançada no Id. 3217550 indeferiu 

o pedido de tutela de urgência , ante a “ausência de comprovante do 

pagamento antecipada alegado, uma vez que o extrato do veículo junto ao 

Detran não é suficiente a tal fim. Ademais, não consta nos autos eventual 

solicitação ao requerido, de emissão de carta de anuência, a fim de 

possibilitar ao devedor a baixa do protesto junto ao Cartório do 2º Ofício 
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de Lucas do Rio Verde/MT.” (sic). Verifico, outrossim, do requerimento 

juntado no Id 4360921, que não há elementos novos capazes de modificar 

a decisão lançada no Id. 3217550, uma vez que o documento que o 

acompanha (extrato mensal conta fácil) em nada altera os fundamentos da 

decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pois não comprova o 

pagamento do título protestado, além da ausência de comprovação da 

solicitação da carta de anuência, a fim de possibilitar ao devedor a baixa 

do protesto, já que o protesto foi efetivado em 2014 e a requerente alega, 

sem comprovar, que o pagamento se deu em fevereiro de 2016. Dessa 

forma, mantenho a decisão lançada no Id. 3217550, por seus próprios 

fundamentos. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000570-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

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 nº 1000570-82.2016.8.11.0015 Cuida-se de pedido de 

reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, 

pugnando o requerente pela sustação do protesto, ante o pagamento do 

débito (id. 4360921). DECIDO: A decisão lançada no Id. 3217550 indeferiu 

o pedido de tutela de urgência , ante a “ausência de comprovante do 

pagamento antecipada alegado, uma vez que o extrato do veículo junto ao 

Detran não é suficiente a tal fim. Ademais, não consta nos autos eventual 

solicitação ao requerido, de emissão de carta de anuência, a fim de 

possibilitar ao devedor a baixa do protesto junto ao Cartório do 2º Ofício 

de Lucas do Rio Verde/MT.” (sic). Verifico, outrossim, do requerimento 

juntado no Id 4360921, que não há elementos novos capazes de modificar 

a decisão lançada no Id. 3217550, uma vez que o documento que o 

acompanha (extrato mensal conta fácil) em nada altera os fundamentos da 

decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pois não comprova o 

pagamento do título protestado, além da ausência de comprovação da 

solicitação da carta de anuência, a fim de possibilitar ao devedor a baixa 

do protesto, já que o protesto foi efetivado em 2014 e a requerente alega, 

sem comprovar, que o pagamento se deu em fevereiro de 2016. Dessa 

forma, mantenho a decisão lançada no Id. 3217550, por seus próprios 

fundamentos. Aguarde-se a realização da audiência de conciliação 

designada. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002318-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SGARBI & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE RIBEIRO BOTELHO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Verifico que a requerida, embora devidamente citada (ID nº 11773519), 

deixou de contestar o pedido no prazo legal. Assim, decreto-lhe a revelia, 

nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. No mais, embora 

devidamente intimada para constituir novo patrono nos autos (Id 

17083261), a requerida quedou-se inerte, devendo o feito prosseguir, 

independentemente de sua intimação quanto aos atos processuais. Por 

fim, dando prosseguimento ao feito, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar cópias das matrículas dos imóveis 

objeto da lide. Intime-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012771-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MECMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - 

EPP (REQUERENTE)

SANDRA APARECIDA DAGHETTI DE BRITTOS (REQUERENTE)

GILNEI JOSE DAGHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA OAB - MT8718-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA OAB - MT7274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por MECMETAL 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, GILNEI 

JOSÉ DAGHETTI, e SANDRA APARECIDA DAGHETTI DE BRITTOS em face 

do BANCO DO BRASIL S/A, alegando a inépcia da inicial da execução, 

ante a ausência de documento indispensável, pois o embargado não 

comprovou a liberação do valor contratado na Cédula Rural Industrial de 

nº. 40/01703-6, cujo título carece de liquidez, ante a ausência do 

demonstrativo de débito. Pleitearam a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor ao caso, bem como o afastamento da cláusula que prevê a 

possibilidade de alteração dos encargos financeiros pelo Conselho 

Monetário Nacional. Afirmaram que há excesso de execução, ante a 

cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos 

moratórios e capitalização diária dos juros. Requereram tutela antecipada 

para exclusão dos seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito. Ao 

final, postularam que sejam expurgados os encargos abusivos. Com a 

inicial, vieram os documentos de Id nº. 10739642 a 10739672. Os 

embargos foram recebidos sem efeito suspensivo, bem como foi 

indeferido o pedido de tutela antecipada (Id nº. 10985186). Devidamente 

intimado (Id nº. 11029288), o embargado apresentou impugnação, 

alegando que restou comprovada a liberação do valor na conta bancária 

dos embargantes, conforme extrato bancário anexo a execução. Aduziu 

que inexiste cumulação de encargos moratórios com comissão de 

permanência. Afirmou que os encargos cobrados foram previamente 

conhecidos pelos embargantes, não havendo que se falar no afastamento 

de tal cobranças. Juntou os documentos de Id nº. 15855640. Instadas as 

partes a especificarem as provas a produzir, o embargado requereu o 

julgamento antecipado da lide (Id nº. 18816407). Os embargantes, por sua 

vez, deixaram de se manifestar, conforme certificado no Id nº. 24348796. 

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta o julgamento 

antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil 

de 2015, já que a questão debatida versa sobre matéria exclusivamente 

de direito. Os embargantes alegam que a execução é inepta, uma vez que 

o embargado não comprovou o lançamento do valor contratado na conta 

bancária dos embargantes. Entretanto, não assiste razão aos 

embargantes, haja vista que consta no demonstrativo de Id nº. 10739666 a 

liberação da importância de R$750.438,34 (setecentos e cinquenta mil, 

quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), em 

25/06/2015, e de R$834.063,90 (oitocentos e trinta e quatro mil, sessenta 

e três reais e noventa centavos), em 10/07/2015, o que corresponde a 

importância pactuada de R$1.584.502,24 (um milhão, quinhentos e oitenta 

e quatro mil, quinhentos e dois reais e vinte e quatro centavos). Ademais, 

não comporta guarida a alegação de que o referido demonstrativo 

encontra-se irregular e dificultou a defesa dos embargantes, porquanto há 

informações suficientes para o esclarecimento da parte embargante, uma 

vez que consta os valores lançados na conta bancária, bem como o 

percentual da taxa de juros cobrada durante o período de normalidade e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 152 de 365



de inadimplência, além dos demais encargos moratórios, devidamente 

especificados. Nesse sentido: "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

EMBARGOS DE DEVEDOR - CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE 

LITERALIDADE, CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO 

VERIFICADAS. Dispõe o artigo 28 da Lei 10.931/04 que a Cédula de 

Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida certa, 

líquida e exigível, seja pelo saldo devedor comprovado por planilha de 

cálculo ou extratos de conta corrente. Não havendo prova inequívoca 

acerca da não utilização do valor descrito há de prevalecer a literalidade, 

abstração e autonomia do título de crédito emitido. A liquidez, nos títulos 

extrajudiciais e judiciais, se traduz na simples determinabilidade do valor, 

apurado mediante cálculos aritméticos e se configurara mediante simples 

apresentação de planilha explicitando principal e acessório". 

(1.0024.10.194476-7/001, Rel. Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 26/09/12, publicação da sumula em 05/10/12). Isto 

posto, não há se falar em ausência de documentos indispensável à 

propositura da ação, de modo que rejeito tal alegação. De igual modo, não 

há se falar em nulidade da execução, pois a Cédula de Crédito Industrial é 

título executivo extrajudicial, nos termos do Decreto 413/69, sendo 

despicienda a assinatura de testemunhas para que possa instruir o 

processo de execução. No caso dos autos, a cédula de crédito bancário 

industrial encontra-se revestida dos requisitos de liquidez, certeza e 

exigibilidade necessários para torná-la hábil a embasar a execução, 

porquanto indicou expressa e claramente o valor do crédito concedido, a 

data de vencimento da dívida, além de ter sido devidamente acompanhada 

da planilha de cálculo de Id nº. 10739666. Isto posto, não há que se falar 

em nulidade da execução. Verifica-se, ainda, que os embargantes almejam 

a revisão dos encargos financeiros, apontando abusividade contratual, 

requerendo a revisão do contrato. No entanto, não indicaram o valor que 

entendem correto, tampouco colacionaram demonstrativo, indicando a 

evolução do débito que reputam devido ao embargado. Sobre o tema, insta 

salientar que o artigo 917, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, dispõe 

o seguinte: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá 

alegar:(...) § 2o Há excesso de execução quando: (...) § 3o Quando alegar 

que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do 

título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende 

correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu 

cálculo. § 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o 

demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, 

sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único 

fundamento; II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o 

juiz não examinará a alegação de excesso de execução(...)”. Dessa 

forma, não há que se falar na revisão das cláusulas constantes do 

instrumento contratual em litígio, em consonância com o artigo 917, § 4º, 

do CPC/2015. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE 

EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM A INDICAÇÃO DO VALOR 

SUPOSTAMENTE CORRETO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. MULTA. NÃO 

CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 3. 

Quanto ao excesso de execução, o acórdão recorrido está em sintonia 

com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação deve vir 

acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido. 

Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. A Segunda Seção desta Corte, no 

julgamento do AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, firmou compreensão de que 

"a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é 

automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento 

do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao 

pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em 

decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se 

manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma 

evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, 

como abusiva ou protelatória". Contudo, o presente agravo interno não 

apresenta tais características. 5. Agravo interno a que se nega 

provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 775663 SE 2015/0220282-4, Relator: 

Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 

5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 16/02/2018). Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, condenando a parte embargante ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Novo Código 

Processo Civil. Com o trânsito em julgado, traslade-se cópia da sentença 

para os autos principais e, pagas as custas, arquive-se este processo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8011432-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANI CRISTINA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-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))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por ELIANI CRISTINA DA 

SILVA RODRIGUES em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A, em que a 

requerente alega que teve o seu nome indevidamente inscrito nos órgãos 

de proteção ao crédito, por débito que desconhece. Afirmou que a aludida 

situação lhe causou prejuízos de ordem moral. Requereu, em tutela 

antecipada, a exclusão do seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Ao final, pleiteou a declaração de inexistência de débito e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. 

Com a inicial, vieram os documentos de Id nº. 2248561 a 2248564. A 

requerida compareceu espontaneamente nos autos (Id nº. 3050157) e 

apresentou contestação no Id nº. 3305770, alegando que houve a regular 

contratação dos serviços pela requerente, conforme suas telas 

sistêmicas. Afirma que não incorreu na pratica de conduta ilícita, razão 

pela qual não há que se falar em indenização por danos morais. Caso 

reste demonstrada a existência de fraude na contratação, sustentou que 

não deve ser condenada a qualquer reparação, ante a ocorrência de caso 

fortuito e força maior. Requereu a aplicação da sumula 385 do STJ. Juntou 

os documentos Id nº. 3305773 a 3305773. A requerente apresentou 

impugnação, refutando os argumentos da defesa (Id nº. 3646102). A 

decisão de Id nº. 19577233 determinou que as partes especificassem as 

provas que pretendiam produzir, sendo que a requerida pleiteou o 

julgamento antecipado da lide (Id nº.20013477). A requerente, por sua 

vez, deixou de se manifestar, conforme certificado no Id nº. 25968866. É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: O feito comporta o julgamento 

antecipado, uma vez que, embora a questão versada seja de fato e de 

direito, a prova documental acostada aos autos é suficiente para o 

deslinde da causa. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c pedido de indenização por danos morais, decorrente da suposta 

inscrição indevida do nome da requerente nos órgãos de restrição ao 

crédito. É imperioso ressaltar que, nas ações declaratórias, em que a 

parte requerente alega a inexistência de relação jurídica, cabe à requerida 

a prova da existência do negócio que deu origem à dívida, nos termos do 

artigo 373 do Código de Processo Civil. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - RELAÇÃO JURÍDICA – 

PROVA INEXISTENTE – INCLUSÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTROS 

DE INADIMPLENTES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – INEXISTÊNCIA – VALOR MERA SUGESTÃO – SÚMULA 326 

DO STJ. – [...] Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes 

alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização 

do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a 

obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida 

enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de 

qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e 

ao bom nome do cidadão. O valor pedido pelo autor da ação indenizatória 

por danos morais induz tão somente sugestão. Se o valor é arbitrado 

aquém do pretendido, saiu vencedor da ação na sua totalidade, não se 
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falando em sucumbência recíproca ou vitória mínima. (Ap 124248/2015, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016)(TJ-MT - APL: 

00151975520138110002 124248/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE 

MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2016, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2016)”. Grifei. Com tais considerações, 

verifica-se que os contornos fáticos explicitados pela requerente 

encontram respaldo nos elementos de convicção apresentados no feito, 

uma vez que o documento de Id nº. 2248560 demonstra que a requerente 

teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em 11/08/2014, 

por débito relativo ao contrato de serviços de telefonia nº. 2146679103, 

supostamente entabulado com a requerida. Ademais, a requerente nega 

ter assinado o contrato apresentado pela requerida e esta não produziu 

prova em contrário, ônus que lhe incumbia, na forma da lei processual 

civil. No ponto, verifica-se que os documentos utilizados na contratação 

são divergentes daqueles pertencentes à requerente, no que tange a 

fotografia e a assinatura. Além disso, as telas sistêmicas colacionadas 

pela requerida no Id nº. 3305770 informam que o serviço de telefonia foi 

instalado na Rua da aclimação, nº1012, Quadra 12, Lote 11, em Sinop/MT, 

ou seja, em endereço diverso da requerente, que reside na Rua Stefan W. 

Von Haupt B, nº. 914, Casa 2540, Lote 08, Santa Rita, Sinop/MT. Insta 

destacar, ainda, que mesmo que seja o cause de fraude praticada por 

terceiros, este fato não retira a responsabilidade da requerida, já que se 

trata de questão inerente ao risco da atividade por ela desenvolvida. 

Assim, ao possibilitar esta forma de contratação, a requerida se sujeita a 

responder por eventual fraude, notadamente porque, na condição de 

prestadora de serviços, sua responsabilidade é objetiva perante o 

consumidor. Nessa perspectiva, denota-se que restou consagrada a 

ilicitude da conduta perpetrada pela requerida, haja vista que o débito que 

fundamentou a restrição cadastral é desprovido de suporte válido. A 

propósito, segue o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso: “APELAÇÃO CÌVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE [...] Operadora de serviço de telefonia que procede à 

cobrança por serviços após a portabilidade. É ônus que cabe à ré provar 

a regularidade da contratação e utilização da linha telefônica. Não 

havendo comprovação da origem do débito, abusiva a inclusão do nome 

da autora nos órgãos restritivos de crédito. [...] (Ap 23819/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016)”. Grifei. Desta feita, não 

havendo débitos pendentes em nome da requerente e não havendo a 

comprovação de que a mesma entabulou contratos com a requerida, é 

indevida a negativação, caracterizando-se o dano moral que, neste caso, 

é presumido, independentemente de comprovação do prejuízo. Por outro 

lado, a requerente demonstrou que vem sendo vítima de fraude, tendo 

colacionado certidão com demais negativações (Id nº. 2248560). Em 

consulta ao sistema PJE, foi possível observar a existências de outras 

ações declaratórias de inexistência de débito em nome da requerente. 

Assim, as inscrições negativadoras em nome da requerente também são 

oriundas de fraude, uma vez que o debito encontra-se judicialmente em 

discussão, não havendo que se falar na aplicabilidade da sumula 385 do 

STJ. No que se refere ao quantum da indenização, a doutrina e 

jurisprudência orientam que, para o seu justo arbitramento, o juiz deve 

levar em consideração o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, 

não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais 

como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, 

sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na 

autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau da 

culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. Ademais, 

para que se afigure mais justa, a indenização deve ter dupla função: a 

primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a segunda, de cunho 

punitivo para o causador do dano, como forma de desestimular novas 

condutas de mesma natureza pelo ofensor. No caso sub judice, tendo 

como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, principalmente, 

que a dor moral sofrida pelo requerente foi resultante da conduta 

negligente referenciada da demandada, empresa de telefonia de grande 

porte, nota-se que a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e 

proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou. Por fim, no que diz 

respeito ao pleito de antecipação de tutela, verifico que se encontram 

presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, uma vez que restou 

demonstrada a probabilidade do direito da requerente, notadamente diante 

da existência de fraude na contratação dos serviços, bem como o perigo 

de dano, uma vez que seu nome encontra-se inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito, razão pela qual, defiro a tutela provisória de urgência, 

para o fim de determinar a exclusão do nome da requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito, com relação ao débito em questão. Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para o fim de declarar a 

inexistência do débito descrito no Id nº. 2248560, no valor de R$209,00 

(duzentos e nove reais). Outrossim, condeno a requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação desta 

sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento 

danoso (11/8/2014 - súmula 54 STJ). Defiro o pedido de tutela de urgência, 

determinando que seja excluído o nome da requerente dos órgãos de 

proteção ao crédito. Oficie-se ao Serasa/SPC. Por fim, condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação. Transitada esta em julgado, pagas as custas processuais, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009593-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLAYTON DA COSTA MOTTA OAB - MT14870-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO formulada pela empresa em 

recuperação judicial BIANCHI & BIANCHI LTDA – EPP em face de ITAÚ 

UNIBANCO S/A, alegando que o requerido foi arrolado na lista de 

credores, classe quirografária, com o valor de R$ 1.236.559,16 (um 

milhão, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e 

dezesseis centavos); bem como na classe com garantia real, com o valor 

de R$ 255.848,89 (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta 

e oito reais e oitenta e nove centavos). Menciona que, após a 

apresentação de divergência pela instituição financeira, o administrador 

judicial excluiu o crédito com garantia real da lista de credores, com fulcro 

no art. 49, §3º da Lei n.º 11.101/2005, bem como reduziu para o montante 

de R$ 10.461,18 (dez mil, quatrocentos e sessenta e um reais e dezoito 

centavos) o crédito quirografário, sob o argumento de que os valores 

excluídos se referiam a contratos com garantia de alienação e cessão 

fiduciária. Discorre acerca da necessidade de flexibilização do §3, do art. 

49 da Lei n.º 11.101/2005, ante a excepcionalidade do caso, uma vez que 

o objeto da garantia da instituição financeira impugnada, a saber, os 

recebíveis representados por duplicatas e bens utilizados na cadeia 

produtiva da empresa, são essenciais à atividade empresarial da 

recuperanda. Requer, ao final, a retificação da relação de credores para 

constar o crédito no valor de R$ 1.628.622,22 (um milhão, seiscentos e 

vinte e oito mil, seiscentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), 

relativo aos contratos n.º 88438496885, 201414443/00 e 201372364/00. 

Alternativamente, requer a aplicação do artigo 41, §2º, da Lei n.º 

11.101/2005, instruindo a inicial com os documentos de Id n.º 

9384339/9384482. O impugnado apresentou manifestação através do Id 

n.º 11250876, asseverando que os créditos mencionados na exordial são 

extraconcursais, uma vez que decorrem de instrumentos contratuais com 

garantia de cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito e 

alienação fiduciária. Pretende a rejeição do incidente de impugnação e 

manutenção do valor listado na relação de credores. O administrador 

judicial, a seu turno, apresentou parecer através do Id n.º 15780587, 

manifestando-se pela não inclusão dos créditos mencionados na inicial no 

rol de credores da empresa recuperanda, haja vista que se referem a 

contratos que possuem garantia de alienação e cessão fiduciária. O 

Ministério Público aduziu que não há relevância que justifique a sua 
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intervenção no feito (Id n.º 19799443). É o relatório. Fundamento e decido. 

Ressai dos autos que a impugnante pretende a inclusão, na lista de 

credores sujeitos a recuperação judicial, dos contratos com garantia de 

cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito; bem como créditos 

decorrentes de contrato com garantia de alienação fiduciária, sustentando 

que as garantias contratuais são indispensáveis ao soerguimento da 

empresa. De início, se revela necessária à análise minuciosa das 

hipóteses de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação 

judicial, consoante dispõe o artigo 49 da Lei nº 11.101/2005, in verbis: 

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes 

na data do pedido, ainda que não vencidos. §1º Os credores do devedor 

em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os 

coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. §2º As obrigações 

anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente 

contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos 

encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de 

recuperação judicial. §3º Tratando-se de credor titular da posição de 

proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, 

de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos 

contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, 

inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de 

venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos 

da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a 

coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não 

se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o 

§4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 

devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. §4º 

Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que 

se refere o inciso II do art. 86 desta Lei. §5º Tratando-se de crédito 

garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, 

aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou 

renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação 

judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente 

recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada 

durante o período de suspensão de que trata o §4º do art. 6º desta Lei.”. 

Nessa senda, depreende-se do dispositivo legal supracitado que não se 

submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos do “proprietário 

fiduciário de bens móveis”, uma vez que a transferência da propriedade 

dos bens é de preferência do credor fiduciário. A requerente alega a 

essencialidade dos bens objeto de garantia dos contratos descritos na 

inicial, manifestando-se pela necessidade de submissão aos efeitos da 

recuperação judicial. No ponto, em relação à aventada essencialidade dos 

recebíveis que são o objeto de garantia da Cédula de Crédito Bancário n.º 

88438496885, impende consignar que, tal garantia não é considerada 

como bem de capital, segundo posicionamento hodierno da jurisprudência. 

Por oportuno, veja-se o segundo aresto, colhido do C. Superior Tribunal de 

Justiça: “RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO DE 

CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO 

TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA. RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO 

FIDUCIARIAMENTE PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O 

ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, 

COMPREENDENDO-SE, REFLEXAMENTE, QUE SE TRATARIA DE BEM DE 

CAPITAL, NA DICÇÃO DO § 3º, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 

11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO, PELO STJ, DA 

ABRANGÊNCIA DO TERMO "BEM DE CAPITAL". NECESSIDADE. TRAVA 

BANCÁRIA RESTABELECIDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Lei n. 

11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos efeitos da 

recuperação judicial o crédito de titular da posição de proprietário 

fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os "bens de capital", 

objeto de garantia fiduciária, essenciais ao desenvolvimento da atividade 

empresarial, permaneceriam na posse da recuperanda durante o stay 

period. 1.1 A conceituação de "bem de capital", referido na parte final do § 

3º do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao subsequente 

juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse propósito, deve-se 

inferir, de modo objetivo, a abrangência do termo "bem de capital", 

conferindo-se-lhe interpretação sistemática que, a um só tempo, atenda 

aos ditames da lei de regência e não descaracterize ou esvazie a garantia 

fiduciária que recai sobre o "bem de capital", que se encontra 

provisoriamente na posse da recuperanda. 2. De seu teor infere-se que o 

bem, para se caracterizar como bem de capital, deve utilizado no 

processo produtivo da empresa, já que necessário ao exercício da 

atividade econômica exercida pelo empresário. Constata-se, ainda, que o 

bem, para tal categorização, há de se encontrar na posse da 

recuperanda, porquanto, como visto, utilizado em seu processo produtivo. 

Do contrário, aliás, afigurar-se-ia de todo impróprio - e na lei não há 

dizeres inúteis - falar em "retenção" ou "proibição de retirada". Por fim, 

ainda para efeito de identificação do "bem de capital" referido no preceito 

legal, não se pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique 

o próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do stay 

period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor fiduciário. 3. A 

partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia 

fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por excelência -, não há como 

compreendê-lo como bem de capital, utilizado materialmente no processo 

produtivo da empresa. 4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre 

coisas móveis ou de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade 

resolúvel do direito creditício, representado, no último caso, pelo título - 

bem móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a 

partir da contratação, cede "seus recebíveis" à instituição financeira 

(credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive, 

poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato 

pagamento diretamente do terceiro (devedor do devedor fiduciante). 

Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido fiduciariamente, nem 

sequer se encontra na posse da recuperanda, afigurando-se de todo 

imprópria a intervenção judicial para esse propósito (liberação da trava 

bancária). 5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, 

ao final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se 

pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo "bem de 

capital". Isso porque a utilização do crédito garantido fiduciariamente, 

independentemente da finalidade (angariar fundos, pagamento de 

despesas, pagamento de credores submetidos ou não à recuperação 

judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade dos "bens de capital", 

fulmina por completo a própria garantia fiduciária, chancelando, em última 

análise, a burla ao comando legal que, de modo expresso, exclui o credor, 

titular da propriedade fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial. 6. 

Para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, "bem de capital", ali referido, há 

de ser compreendido como o bem, utilizado no processo produtivo da 

empresa recuperanda, cujas características essenciais são: bem 

corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na posse direta do devedor, 

e, sobretudo, que não seja perecível nem consumível, de modo que possa 

ser entregue ao titular da propriedade fiduciária, caso persista a 

inadimplência, ao final do stay period. 6.1 A partir de tal conceituação, 

pode-se concluir, in casu, não se estar diante de bem de capital, 

circunstância que, por expressa disposição legal, não autoriza o Juízo da 

recuperação judicial obstar que o credor fiduciário satisfaça seu crédito 

diretamente com os devedores da recuperanda, no caso, por meio da 

denominada trava bancária. 7. Recurso especial provido.” (STJ - REsp 

1758746/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). O Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso também tem decidido nestes termos: “RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – TRAVA BANCÁRIA –RECEBÍVEIS ORIUNDOS DAS 

OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO E OS DIREITOS SOBRE TÍTULOS 

DE CRÉDITO - ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – EXCLUSÃO DA 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO. “O crédito garantido 

por negócio fiduciário, especificamente, cessão fiduciária de direitos 

creditórios não se submete ao procedimento de recuperação judicial da 

empresa devedora, por expressa previsão legal (art. 49, § 3º, da Lei nº 

11.101/05).” (AI 83883/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/12/2013, Publicado no DJE 

13/12/2013).” (TJ-MT - AI 43241/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/10/2016, Publicado no DJE 07/11/2016). Feitas tais considerações, 

tendo em vista que o contrato n.º 884384964885 contem cláusula 

expressa de cessão fiduciária de recebíveis em favor da instituição 

financeira impugnada, consoante consta no Id 9384380; bem como 

considerando que tal garantia não se cuida de bem essencial ao 

desenvolvimento da atividade empresarial, haja vista que não se enquadra 

como bem de capital, tal contrato e o crédito decorrente da operação não 

deve ser inscrito na relação de credores da recuperanda. Por consectário 

lógico, diante da não submissão do contrato n.º 884384964885 aos efeitos 

da recuperação judicial, não há que se falar na incidência da norma legal 

prevista no artigo 41, §2º, da LRF ao caso em comento, o qual dispõe 

sobre a participação na assembleia geral de credores. Com relação aos 

contratos n.º. 201414443/00 nº 201372364/00, embora tenham sido 

mencionados na exordial, não foram juntados aos autos pela requerente, 
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razão pela qual, não está demonstrada a sua existência, tampouco que 

possuem como garantia a alienação fiduciária de bens essenciais à 

atividade da empresa. Ademais, em sua manifestação, o requerido também 

não citou a contratação de tais instrumentos com a empresa recuperanda. 

Deste modo, não havendo documentos que demonstrem a existência de 

tais negócios jurídicos, não há o que ser deliberado a respeito. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de 

condená-la ao pagamento de honorários, pois incabíveis na espécie. A 

propósito: “INCIDENTE – IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE 

CREDORES – EXCLUSÃO DO CRÉDITO INDEFERIDA – AUTORIZAÇÃO DE 

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEVEDORES 

PRINCIPAIS – JULGAMENTO EXTRA PETITA – COROLÁRIO LÓGICO – 

IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS 

EM INCIDENTE PROCESSUAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. É 

nula a decisão extra petita, que julga fora dos limites estabelecidos na 

peça exordial, violando o princípio da congruência, insculpido no art. 460, 

do CPC. Por se tratar a impugnação contra relação de credores de mero 

incidente processual, afasta-se a condenação em honorários 

advocatícios, ficando restrita ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do disposto no art. 20, §1º, do CPC.” (TJMT - AI 156534/2015, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no D.JE 23/05/2016). 

Traslade-se cópia do presente decisum aos autos Processo n. 

1002819-69.2017.8.11.0015. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002370-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA E TREVISAN LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(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))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por OLIVEIRA E TREVISAN LTDA 

(LABORATÓRIO SANTA MÔNICA) em face de OI S/A – EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, alegando que contratou os serviços da 

requerida, mediante um conjunto de linhas telefônicas no plano pós-pago, 

cuja relação jurídica estendeu-se até setembro de 2016, quando optou por 

migrar para outra empresa de telefonia. Refere que, mesmo com a 

portabilidade realizada, a requerida não encerrou a relação havida entre 

as partes e passou a gerar faturas relativas ao número fictício “65 

F337-6964”, as quais foram debitadas automaticamente da conta bancária 

da requerente, no período de agosto de 2016 a outubro de 2017. Menciona 

que tentou diversas vezes findar a relação estabelecida entre as partes, 

sem êxito, de modo que solicitou a suspensão do débito automático junto à 

instituição financeira, em outubro de 2017. Após a suspensão, a requerida 

enviou várias cartas de cobrança à requerente e inscreveu seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito, o que lhe causou danos morais, pois 

atingiu o bom nome da empresa. Requereu a concessão de medida de 

urgência de exclusão da negativação. No mérito, requereu a condenação 

da requerida a restituir em dobro os valores debitados de sua conta 

bancária, bem como à reparação por danos morais e cancelamento 

definitivo da linha “65 F337-6964. Com a inicial, vieram os documentos de 

Id n.º 12459197/12459326. Devidamente citada (Id n.º 13910408), a 

requerida compareceu à audiência de conciliação, mas restou infrutífera a 

composição entre as partes, conforme ata de Id n.º 14533614. A 

requerida apresentou contestação (Id n.º 14878827), asseverando que aa 

cobranças em face da requerente são devidas, nos termos do contrato. 

Discorre sobre ausência de dano moral passível de reparação, pois a 

cobrança foi devida e a requerida não praticou ato ilícito, afirmando ser 

improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores pagos, haja 

vista que não preenche os requisitos legais consistentes na cobrança 

indevida e de má-fé. No Id n.º 17018286, a requerente impugnou a 

contestação apresentada, rechaçando as teses de defesa e reiterando os 

termos da exordial. As partes dispensaram a dilação probatória, nos 

termos do Id n.º 21538178 e n.º 21559655. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO: O feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, 

art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que as prova documental é 

suficiente para o julgamento da causa, sobretudo tendo em vista que as 

partes dispensaram a produção de provas. A requerente afirma que não 

obteve êxito em encerrar o contrato ajustado com a requerida e, mesmo 

após a migração para outra empresa de telefonia, continuou a ser cobrada 

indevidamente, sendo, inclusive, negativada. A requerida cingiu-se em 

alegar que as cobranças foram realizadas de forma regular, sem ao 

menos mencionar eventual pedido de cancelamento do plano contratado 

pela requerente. Vislumbra-se que a requerida não apresentou qualquer 

documento que pudesse justificar o débito que motivou a negativação, 

tampouco infirmar as alegações deduzidas na inicial. Frisa-se que a 

requerente citou o número dos protocolos através dos quais afirma que 

entrou em contato com a requerida solicitando o cancelamento dos 

serviços, os quais foram registrados sob os números nº 

201700021784813, em 03/02/2017; 201700151630061, em 05/04/2017 e 

201700002589636, em 02/05/2017, consoante consta da inicial e 

impugnação. Entretanto, a requerida não impugnou a ocorrência de tais 

pedidos e reclamações, os quais devem ser considerados válidos, ante a 

ausência de impugnação. Cumpre anotar, ainda, que a requerida é 

empresa de grande porte, certamente contém sistema de gestão e 

arquivamento eficaz e poderia ter carreado aos autos os atendimentos 

mencionados pela requerente através do número dos protocolos 

declinados nos autos, mas não o fez, de modo que está comprovado o 

pedido de cancelamento dos serviços da requerida, a partir do mês de 

outubro de 2016, haja vista que, na inicial, a requerente mencionou que a 

partir dessa data efetuou a migração para outra empresa de telefonia. 

Outrossim, não se pode olvidar que a requerente instruiu o pedido com as 

faturas emitidas pela requerida (Id n.º 12459263 e 12459273), bem como 

com documento hábil a comprovar o desconto em sua conta bancária (Id. 

n.º 13145480), os quais não foram impugnados na contestação. 

Oportunamente, é cediço que em ações cuja alegação é de inexistência do 

débito, cabe à parte demandada a prova da legitimidade da dívida, nos 

termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. A propósito, colhe-se 

das lições do processualista Alexandre Freitas Câmara: "(...) se o autor se 

limitar a negar a existência do fato constitutivo, (por exemplo, o autor pede 

a declaração da inexistência de uma obrigação que, segundo ele, jamais 

existiu, embora sua existência venha sendo alardeada pelo demandado) 

haverá, aí sim, uma inversão do ônus, cabendo ao réu demonstrar a 

existência do fato constitutivo do seu direito." (in "Lições de Direito 

Processual Civil", v. I, 13ª edição, p. 406)”. Nessa senda, a requerida não 

se desincumbiu de seu ônus probandi, pois não demonstrou a existência 

de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da requerente, 

inobstante sua capacidade inconteste de comprovar a manutenção da 

contratação dos serviços e a legitimidade dos descontos efetuados na 

conta bancária da requerente. Assim, a negativação do nome da 

requerente, demonstrada pelo extrato de Id n.º 12459302, é indevida. De 

igual forma, assiste razão à pretensão autoral, no tocante ao pleito de 

repetição do indébito dos valores pagos em quantia superior à contratada, 

na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o qual preconiza que: 

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 

exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida 

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou 

em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.” No ponto, o valor a ser restituído é de R$ 

3.191,15 (três mil cento e noventa e um reais e quinze centavos), 

conforme requerido na emenda da inicial apresentada no Id n.º 13145467 

e não impugnado especificamente pelo requerido. No tocante ao pedido de 

indenização por danos morais, cabe registrar que, nos casos de inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re 

ipsa, isto é, prescinde de prova, mesmo sendo a parte prejudicada pessoa 

jurídica. Assim, é dever da requerida reparar os danos morais sofridos 

pela requerente, os quais são presumidos, diante da indevida restrição 

cadastral, que acarreta abalo de crédito e prejudica a prática de 

operações bancárias e comerciais. A propósito, assim já decidiu o E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PESSOA JURÍDICA – 

MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME NA SERASA - 
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INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO OBRIGACIONAL - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO - ORIENTAÇÃO PELOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

ADEQUAÇÃO - INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DA 

AUTORA DESPROVIDO RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Por 

gerar constrangimentos e abalo de crédito, a manutenção do nome da 

empresa no banco de dados da Serasa faz presumir o dano moral à 

pessoa jurídica. Apresenta-se como verdadeiro dilema imposto ao 

magistrado a fixação de um numerário suficiente para compensar o abalo 

moral, visto sua incomensurabilidade. Assim, deve ele orientar-se por 

parâmetros ligados a proporcionalidade e a razoabilidade, ou seja, deve 

analisar as condições financeiras das partes envolvidas, as 

circunstâncias que geraram o dano e o abalo experimentado, a fim de 

encontrar um valor que não gere enriquecimento exagerado nem provoque 

renitência delitiva. Os juros de mora e a correção monetária referente à 

reparação de dano moral contam a partir da sentença que determinou o 

valor da indenização.” (TJ-MT - APL: 00121286820088110041 

112321/2014, Relator: DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de 

Julgamento: 09/06/2015, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/06/2015). Outrossim, no que se refere ao quantum da indenização, a 

doutrina e jurisprudência orientam que, para o seu justo arbitramento, o 

juiz deve levar em consideração o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz 

respeito aos reflexos negativos do ilícito civil nas suas relações sociais e 

comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de 

seus efeitos. Ademais, para que se afigure mais justa, a indenização deve 

ter dupla função: a primeira, de cunho compensatório para a vítima, e a 

segunda, de cunho punitivo para o causador do dano, como forma de 

desestimular novas condutas de mesma natureza pelo ofensor. No caso 

sub judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, 

destacando, principalmente, o grau de responsabilidade da requerida 

frente o dano causado e o abalo moral sofrido pela requerente, nota-se 

que a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, o 

prejuízo moral que o fato acarretou. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar 

inexigíveis os débitos referente à linha “65 F337-6964”, que deverá ser 

cancelada definitivamente pela requerida, conforme requerido na inicial. 

Confirmo a medida de urgência deferida nos autos, determinando a 

exclusão definitiva da restrição cadastral. Condeno a requerida à 

restituição em dobro do valor descontado indevidamente da conta 

bancária da requerente, a saber, R$ 3.191,15 (três mil cento e noventa e 

um reais e quinze centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde cada pagamento. 

Condeno-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir 

desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento 

danoso (súmula 54 STJ). Por fim, condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 

85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, 

pagas as custas processuais, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002525-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. (REU)

 

Intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para declinar o 

endereço completo do requerido no prazo de 10 (dez) dias. Obs: Os 

prazos processuais estão suspensos nos termos da Portaria Conjunta 

249/2020 do TJMT, sendo considerado tempestivo os atos praticados 

antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218, do CPC/15)

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007782-52.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSENILDA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1007782-52.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: CLAUDIA FERREIRA DOS 

SANTOS, brasileira, convivente em união estável, portador do RG/CI n. 

16784570 SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob n. 729.660.761-00, residente e 

domiciliada na Rua Mutum, n. 1185, Bairro Maria Vindilina 02, no Município 

de Sinop/MT, CEP: 78553-045, não possui endereço eletrônico, telefone: 

(66) 9-9999-5847. POLO PASSIVO: ROSENILDA DE OLIVEIRA, brasileira, 

solteira, desempregada, portadora do RG/CI n. 1258888-2, inscrita no 

CPF/MF sob n. 884.014.561-34, residente e domiciliada na Rua dos 

Mutuns, n. 1185, Bairro Maria Vindilina 02, no Município de Sinop/MT. 

PESSOA A SER INTIMADA: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de que foi 

decretada a INTERDIÇÃO de Rosenilda de Oliveira, devidamente 

qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de 

atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora 

Claudia Ferreira dos Santos, que deverá prestar compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo, em conformidade com a SENTENÇA abaixo 

transcrita.,. SENTENÇA: Processo nº. 1007782-52.2019.8.11.0015: Aos 

trinta dias do mês de outubro do ano de 2019, às 14:30 horas, na sala de 

audiências da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Sinop, Estado de Mato Grosso, onde presente se encontrava o Exmo. Sr. 

Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, MM. Juiz de Direito, comigo 

Secretária designada, presente o(a) representante do Ministério Público, 

Dr(a). Dr. Carlos Henrique Richter, foi determinado para que a audiência 

tivesse início, realizado o pregão das partes, se verificou a presença da 

parte autora, Claudia Ferreira dos Santos, acompanhada da Defensora 

Pública, Dra. Luciana Barbosa Garcia, e, ainda, o(a) interditando(a), 

Rosenilda de Oliveira, acompanhado(a) do Defensor Público, Dr. Leandro 

Jesus Pizarro Torrano. Declarada aberta a audiência, o curador especial 

se manifestou nos seguintes termos: MM Juiz, trata-se de ação de 

interdição, em que se pretende a interdição total da parte ré para os atos 

da vida civil. Com o pedido vieram os documentos que atestam a condição 

clínica do(a) interditando(a). Em paralelo, faculta a Defensoria Pública 

negar os fatos, de maneira geral, nos termos do artigo 341, parágrafo 

único do CPC. Assim, a Defensoria Pública pede a improcedência dos 

pedidos. Na sequência, as partes acima mencionadas foram cientificadas 

sobre a utilização de registro fonográfico digital para a tomada da prova 

oral (nos termos do art. 209, § 1º, do NCPC, art. 13, § 3º, da LJE, e do 

Provimento nº. 038/2007-Gab-CGJ), bem como advertidas acerca da 

vedação da divulgação não autorizada dos registros de áudio. 

Posteriormente, o MM. Juiz passou a entrevistar o(a) interditando(a), 

conforme registro fonográfico digital em anexo. Em seguida, a parte autora 

reiterou os termos da inicial, com a imediata declaração de interdição, 

colacionando na oportunidade, laudo médico atualizado atestando a 

condição que se encontra a interditanda, o qual segue anexo. 

Posteriormente, anuiu o representante do Ministério Público com os termos 

da exordial. Após, o M.M. Juiz deliberou no seguinte sentido: 

DELIBERAÇÃO: CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS ingressou com a 

presente ação de CURATELA de ROSENILDA DE OLIVEIRA, alegando, em 

síntese, que o(a) interditando(a) é sua sogra, o qual é acometida de 

Alzheimer de início precoce (id 20577717 - Pág. 6), não conseguindo mais 

assumir os atos da vida civil, necessitando de cuidados a todo momento. 

Assim, requer a sua nomeação como curadora. Juntou documentos. 

Recebida a inicial, a parte autora foi nomeada como curadora provisória, 

oportunidade em que foi designada audiência de entrevista, que ocorreu 
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neste ato. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa 

maior dilação probatória, sendo desnecessária a realização da audiência 

de instrução e julgamento, uma vez que a prova produzida nos autos é 

suficiente para a apreciação do pedido inicial, precipuamente a audiência 

de entrevista hoje realizada, razão pela qual, passo ao julgamento do feito 

no estado em que se encontra. A interdição constitui-se em instituto 

jurídico que visa a proteção das pessoas incapazes, bem como de seu 

patrimônio, de eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que 

atuará substituindo ou completando a vontade do interditando, conforme 

os limites da curatela. Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é 

uma medida de proteção consistente em declarar, o poder judiciário, que 

em determinada pessoa não se verifica o pressuposto da plena 

capacidade para prover seus próprios negócios, falha que a inibe da 

prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil 

brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre 

que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa 

com Deficiência houve a revogação da previsão legal de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física, conforme nova 

redação do artigo 4º do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 

13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer: ...) III - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da 

Lei nº 13.146/2015 dispõe que “toda pessoa com deficiência tem direito à 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá 

nenhuma espécie de discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido 

Estatuto estabelece que “a pessoa com deficiência tem assegurado o 

direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê 

também que, “quando necessário, a pessoa com deficiência será 

submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se 

constitui em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, 

art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o legislador, em 

homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu que a 

pessoa com deficiência deixe de ser taxada como incapaz, para ser 

considerada – em uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil. 

Confirmando tal tese está o artigo 747 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que estabelece o instituto da 

interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de Processo Civil preceitua 

que ao decretar a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da 

curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (I) e, 

considerará as características pessoais do interdito, observando suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências (II). Desse modo, na 

análise do caso concreto cabe ao magistrado verificar se é o caso de 

aplicação da medida extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para 

a prática de certos atos de acordo com seu estado e desenvolvimento 

mental, observando-se suas características pessoais. No presente caso, 

o laudo de id. 20577717 - Pág. 6 atestou que a parte requerida está em 

tratamento para CID F 00.0, demência na doença de Alzheimer de início 

precoce, há aproximadamente dois anos, sem sucesso clínico e 

encontra-se incapacitada para os atos da vida civil. Ademais, nesta data, 

foi juntado pela requerente laudo médico atualizado, onde consta a 

informação de que se trata de doença crônica de difícil controle e 

incurável e a paciente não é colaborativa, solicitando o afastamento das 

atividades laboriais por tempo indeterminado e sem previsão de alta 

médica e necessita de auxílio da autora para administra-lhe as 

medicações. Além disto, pela entrevista ora levada a cabo verifica-se que 

a doença o(a) incapacita para os atos da vida civil, administrar seus bens 

ou manifestar sua vontade de forma válida. Cabe salientar que o laudo 

realizado por médico não foi impugnado pelas partes. Ainda, confirmando 

a incapacidade civil da interditanda, em audiência de interrogatório restou 

gravado em vídeo que a interditanda não lembra sua data de nascimento, 

nem o nome de seus pais ou o país e estado em que se localizada sua 

moradia. Destarte, as provas contidas nos autos indicam que o 

interditanda não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos, 

corroborado, ainda pelo estudo biopsicossocial de id 25451620, no 

tocante aos fatores psicológicos e sociais. Tal situação, portanto, justifica 

sua submissão aos termos da curatela, havendo a necessidade de ser 

reconhecida a incapacidade do interditando para a prática dos atos da 

vida civil, visto concluir-se que o mesmo é desprovido da plena 

capacidade de fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código 

Civil. Com relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de 

interdição e respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, 

incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: 

“Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou 

companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério 

Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - 

nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, (...); ...) § 1º 

A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses 

do curatelado.” No presente caso, a requerente é nora da interditanda, 

portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser nomeada 

curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por fim, com 

relação a eventuais bens em nome da interditanda, impende consignar que 

o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição de hipoteca 

legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de Processo Civil, 

“a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que 

se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo 

da interdição”. Desse modo, considerando que o curador não poderá 

alienar ou onerar bem de qualquer natureza pertencente ou que venha a 

pertencer ao(a) curatelado(a) sem autorização judicial e que os valores 

porventura recebidos de entidade previdenciária ou em decorrência dos 

rendimentos de seus bens deverão ser aplicados exclusivamente na 

saúde, alimentação e no bem-estar da curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 

1.748 e 1.749), dispenso a prestação anual de contas prevista no artigo 

84, § 4º da lei 13.146/2015, sem prejuízo da intimação para tanto em 

momento futuro. Ante o exposto, com fundamento no artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO A 

INTERDIÇÃO de Rosenilda de Oliveira, devidamente qualificado nos autos, 

declarando sua incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, 

negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora Claudia Ferreira 

dos Santos, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente exercer 

o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

de Pessoas Naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do TJMT e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 

praticar autonomamente. Sem custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Dou a presente por publicada em audiência. Presentes 

intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, Arnaldo de Sousa Nere, Analista Judiciário, 

digitei. SINOP, 27 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, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007784-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA DIAS DE ALCANTARA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA DIAS DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1007784-22.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: LAUDICEIA DIAS DE 

ALCANTARA ALVES, brasileira, solteira, desempregada, portadora do 

RG/CI n. 000711782 SESDEC/RO e inscrita no CPF/MF n. 698.655.402-82, 

residente e domiciliada na Rua Marte, n. 6, Quadra 15, Lote 15, Bairro 

Sebastião de Matos I, no município de Sinop/MT, CEP: 78.559-556, 

Telefone: (66) 9 9203-3800. POLO PASSIVO: LAURA DIAS DA SILVA, 61 

anos, brasileira, separada judicialmente, aposentada, portadora do RG/CI 

n. 1425400 SSDC/RO e inscrita no CPF sob n. 117.706.838-95, residente e 

domiciliada na Rua Marte, n. 6, Quadra 15, Lote 15, Bairro Sebastião de 

Matos I, no município de Sinop/MT, CEP: 78.559-556 PESSOAS A SEREM 

INTIMADAS: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de que foi decretada A 

INTERDIÇÃO de Laura Dias da Silva, devidamente qualificado nos autos, 

declarando sua incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, 

negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora Laudiceia Dias de 

Alcantara Alves, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente 

exercer o cargo, em conformidade com a SENTENÇA abaixo transcrtia. 

SENTENÇA: Aos trinta dias do mês de outubro do ano de 2019, às 14:45 

horas, na sala de audiências da Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, onde presente 

se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, MM. 

Juiz de Direito, comigo Secretária designada, presente o(a) representante 

do Ministério Público, Dr(a). Dr. Carlos Henrique Richter, foi determinado 

para que a audiência tivesse início, realizado o pregão das partes, se 

verificou a presença da parte autora, Laudiceia Dias de Alcantara Alves, 

acompanhada da Defensora Pública, Dra. Luciana Barbosa Garcia, e, 

ainda, o(a) interditando(a), Laura Dias da Silva, acompanhado(a) do 

Defensor Público, Dr. Leandro Jesus Pizarro Torrano. Declarada aberta a 

audiência, o curador especial se manifestou nos seguintes termos: MM 

Juiz, trata-se de ação de interdição, em que se pretende a interdição total 

da parte ré para os atos da vida civil. Com o pedido vieram os documentos 

que atestam a condição clínica do(a) interditando(a). Em paralelo, faculta a 

Defensoria Pública negar os fatos, de maneira geral, nos termos do artigo 

341, parágrafo único do CPC. Assim, a Defensoria Pública pede a 

improcedência dos pedidos. Na sequência, as partes acima mencionadas 

foram cientificadas sobre a utilização de registro fonográfico digital para a 

tomada da prova oral (nos termos do art. 209, § 1º, do NCPC, art. 13, § 3º, 

da LJE, e do Provimento nº. 038/2007-Gab-CGJ), bem como advertidas 

acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros de áudio. 

Posteriormente, o MM. Juiz passou a entrevistar o(a) interditando(a), 

conforme registro fonográfico digital em anexo. Em seguida, a parte autora 

reiterou os termos da inicial, com a imediata declaração de interdição, 

juntando, na oportunidade laudo médico atualizado, ao passo que a parte 

requerida reiterou a contestação ora apresentada, anuindo o 

representante do Ministério Público ao pedido inaugural. Após, o M.M. Juiz 

deliberou no seguinte sentido: DELIBERAÇÃO: LAUDICEIA DIAS DE 

ALCANTARA ALVES ingressou com a presente ação de CURATELA de 

LAURA DIAS DA SILVA, alegando, em síntese, que a interditanda é sua 

genitora, o qual apresenta quadro de esquizofrenia (CID f 20-5) há dez 

anos, com comportamento antissocial, isolamente, alucinações, não 

conseguindo mais assumir os atos da vida civil, necessitando de cuidados 

a todo momento. Assim, requer a sua nomeação como curadora. Juntou 

documentos. Recebida a inicial, a parte autora foi nomeada como curadora 

provisória, oportunidade em que foi designada audiência de entrevista, 

que ocorreu neste ato. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito 

dispensa maior dilação probatória, sendo desnecessária a realização da 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que a prova produzida nos 

autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, precipuamente a 

audiência de entrevista hoje realizada, razão pela qual, passo ao 

julgamento do feito no estado em que se encontra. A interdição 

constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção das pessoas 

incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais prejuízos, com a 

nomeação de curador que atuará substituindo ou completando a vontade 

do interditando, conforme os limites da curatela. Ensina a nobre Maria 

Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção consistente em 

declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa não se verifica o 

pressuposto da plena capacidade para prover seus próprios negócios, 

falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. 

Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 

01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a revogação da previsão 

legal de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou 

física, conforme nova redação do artigo 4º do Código Civil (com redação 

dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, relativamente a 

certos atos ou à maneira de os exercer: ...) III - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;” Outrossim, 

o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que “toda pessoa com deficiência 

tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 

sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do 

referido Estatuto estabelece que “a pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma 

Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa com deficiência 

será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se 

constitui em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, 

art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o legislador, em 

homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu que a 

pessoa com deficiência deixe de ser taxada como incapaz, para ser 

considerada – em uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil. 

Confirmando tal tese está o artigo 747 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que estabelece o instituto da 

interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de Processo Civil preceitua 

que ao decretar a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da 

curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (I) e, 

considerará as características pessoais do interdito, observando suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências (II). Desse modo, na 

análise do caso concreto cabe ao magistrado verificar se é o caso de 

aplicação da medida extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para 

a prática de certos atos de acordo com seu estado e desenvolvimento 

mental, observando-se suas características pessoais. No presente caso, 

o laudo de id. 20578344 atestou que a parte requerida apresenta quadro 

de esquizofrenia (CID f 20-5) há dez anos, tipo paranoide, com 

comportamento antissocial, isolado, com alucinações visuais e auditivas, 

apatia, com indiferença afetiva, autismo, corroborado pelo laudo médico 

atualizado juntado nesta data, onde dá conta que a interditanda possui 

doença crônica de difícil controle e incurável e pela entrevista ora levada a 

cabo que a doença o incapacita para os atos da vida civil, administrar 

seus bens ou manifestar sua vontade de forma válida. Consta, ainda, que 

a situação é duradoura e irreversível. Cabe salientar que o laudo realizado 

por médico não foi impugnado pelas partes. Ainda, confirmando a 

incapacidade civil do interditanda, em audiência de interrogatório restou 

gravado em vídeo que a interditanda sequer respondeu adequadamente 

as perguntas realizadas, sem prestar atenção as perguntas levadas a 

cabo, apenas balbuciando poucas palavras. Destarte, as provas contidas 

nos autos indicam que o interditanda não tem condições mínimas de gerir 

seus próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão aos 

termos da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a 

incapacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil, visto 
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concluir-se que o mesmo é desprovido da plena capacidade de fato, 

sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com relação ao 

rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de interdição e respectiva 

nomeação para curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 755, 

inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição 

pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes 

ou tutores; III - pelo representante da entidade em que se encontra 

abrigado o interditando; IV - pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na sentença 

que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o 

requerente da interdição, (...); (...) § 1º A curatela deve ser atribuída a 

quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” No presente 

caso, a requerente é filha da interditanda, portanto, possui legitimidade 

para pedir a interdição e ser nomeada curadora, nos termos dos 

supracitados dispositivos legais. Por fim, com relação a eventuais bens em 

nome do(a) interditanda, impende consignar que o Código de Processo 

Civil não mais prevê a constituição de hipoteca legal, sendo que de acordo 

com o artigo 757 do Código de Processo Civil, “a autoridade do curador 

estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob a 

guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição”. Desse 

modo, considerando que o curador não poderá alienar ou onerar bem de 

qualquer natureza pertencente ou que venha a pertencer ao(a) 

curatelado(a) sem autorização judicial e que os valores porventura 

recebidos de entidade previdenciária ou em decorrência dos rendimentos 

de seus bens deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 

alimentação e no bem-estar da curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 

1.749), dispenso a prestação anual de contas prevista no artigo 84, § 4º 

da lei 13.146/2015, sem prejuízo da intimação para tanto em momento 

futuro. Ante o exposto, com fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO A 

INTERDIÇÃO de Laura Dias da Silva, devidamente qualificado nos autos, 

declarando sua incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, 

negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora Laudiceia Dias de 

Alcantara Alves, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente 

exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil 

e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

de Pessoas Naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do TJMT e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição, os 

limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o(a) 

interdito(a) poderá praticar autonomamente. Sem custas. Sem condenação 

em honorários advocatícios. Dou a presente por publicada em audiência. 

Presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO DE SOUSA NERE, 

digitei. SINOP, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007787-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA HANAUER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELVO JOSE HANAVER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO - TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1007787-74.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: CAMILA HANAUER, 

brasileira, solteira, funcionária pública, portadora do RG/CI n. 18270956 

SSP/MT e inscrita no CPF/MF n. 025.442.601-81, residente e domiciliada na 

Rua Pádua, 873, casa 02, Bairro Residencial Florença, no Município de 

Sinop/MT, CEP: 78555-395, não possui endereço eletrônico, Telefone (66) 

9 9624-7076. POLO PASSIVO: NELVO JOSE HANAUER, 59 anos, 

brasileiro, divorciado, aposentado, portador do RG n. 24293377 SEJSP/MT 

e inscrito no CPF n. 476.272.559-53, residente e domiciliada na Rua Pádua, 

873, casa 02, Bairro Residencial Florença, no Município de Sinop/MT, CEP: 

78555-395. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, de que foi decretada A INTERDIÇÃO de Nelvo Jose 

Hanauer, devidamente qualificado nos autos, declarando sua 

incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida 

civil, nomeando como sua curadora Camila Hanauer, que deverá prestar 

compromisso de bem e fielmente exercer o cargo, em conformidade com a 

SENTENÇA abaixo transcrita. SENTENÇA: Aos trinta dias do mês de 

outubro do ano de 2019, às 15:00 horas, na sala de audiências da Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, Estado de 

Mato Grosso, onde presente se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa, MM. Juiz de Direito, comigo Secretária 

designada, presente o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Dr. 

Carlos Henrique Richter, foi determinado para que a audiência tivesse 

início, realizado o pregão das partes, se verificou a presença da parte 

autora, Camila Hanuer, acompanhada da Defensora Pública, Dra. Luciana 

Barbosa Garcia, e, ainda, o interditando, Nelvo Jose Hanaver, 

acompanhado(a) do Defensor Público, Dr. Leandro Jesus Pizarro Torrano. 

Declarada aberta a audiência, o curador especial se manifestou nos 

seguintes termos: MM Juiz, trata-se de ação de interdição, em que se 

pretende a interdição total da parte ré para os atos da vida civil. Com o 

pedido vieram os documentos que atestam a condição clínica do(a) 

interditando(a). Em paralelo, faculta a Defensoria Pública negar os fatos, 

de maneira geral, nos termos do artigo 341, parágrafo único do CPC. 

Assim, a Defensoria Pública pede a improcedência dos pedidos. Na 

sequência, as partes acima mencionadas foram cientificadas sobre a 

utilização de registro fonográfico digital para a tomada da prova oral (nos 

termos do art. 209, § 1º, do NCPC, art. 13, § 3º, da LJE, e do Provimento 

nº. 038/2007-Gab-CGJ), bem como advertidas acerca da vedação da 

divulgação não autorizada dos registros de áudio. Posteriormente, o MM. 

Juiz passou a entrevistar o(a) interditando(a), conforme registro 

fonográfico digital em anexo. Em seguida, a parte autora reiterou os 

termos da inicial, com a imediata declaração de interdição, carreando 

atestado médico atualizado, ao passo que a parte requerida reiterou a 

contestação ora apresentada, anuindo o representante do Ministério 

Público ao pedido inaugural. Após, o M.M. Juiz deliberou no seguinte 

sentido: DELIBERAÇÃO: CAMILA HANAUER ingressou com a presente 

ação de CURATELA de NELVO JOSE HANAUER, alegando, em síntese, 

que o interditando é seu genitor, o qual apresenta déficit cognitivo (perda 

de memória, perda de julgamento, desorientação) consequência do quadro 

evolutivo doença demencial ALZHAIMER, CID10 G30, diagnosticada desde 

2013, devido a isso atualmente o requerido encontra-se incapaz de 

exercer atos de julgamento e responsabilidade, necessitando de 

supervisão, cuidados com higiene e alimentação. Assim, requer a sua 
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nomeação como curadora. Juntou documentos. Recebida a inicial, a parte 

autora foi nomeada como curadora provisória, oportunidade em que foi 

designada audiência de entrevista, que ocorreu neste ato. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa maior dilação 

probatória, sendo desnecessária a realização da audiência de instrução e 

julgamento, uma vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a 

apreciação do pedido inicial, precipuamente a audiência de entrevista hoje 

realizada, razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que 

se encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a 

proteção das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de 

eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo 

ou completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: ...) III - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que 

“toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece 

que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 

sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê também que, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela” 

(§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). 

Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 

13.146/2015), verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência 

deixe de ser taxada como incapaz, para ser considerada – em uma 

perspectiva constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o 

artigo 747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015) que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 

755 do Código de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o 

juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o laudo de id. 20579141 

atestou que a parte requerida apresenta déficit cognitivo (perda de 

memória, perda de julgamento, desorientação), consequência de quadro 

evolutivo, doença demencial CID 10 G30, encontrando-se incapacitado de 

exercer os atos de julgamento e responsabilidade, necessário supervisão 

e cuidados, corroborado pelo atestado médico ora colacionado e pela 

entrevista ora levada a cabo que a doença o incapacita para os atos da 

vida civil, administrar seus bens ou manifestar sua vontade de forma 

válida. Cabe salientar que o laudo realizado por médico não foi impugnado 

pelas partes. Ainda, confirmando a incapacidade civil do interditando, em 

audiência de interrogatório restou gravado em vídeo que o interditando não 

soube informar sua idade, data de nascimento, não respondeu as 

perguntas de forma direta e com lucidez, não soube informar com quem 

reside, nem o ano em curso, reafirmou seu nome diversas vezes, que sai 

de casa somente com companhia e não reconheceu a requerente. 

Destarte, as provas contidas nos autos indicam que o interditando não tem 

condições mínimas de gerir seus próprios atos. Tal situação, portanto, 

justifica sua submissão aos termos da curatela, havendo a necessidade 

de ser reconhecida a incapacidade do interditando para a prática dos atos 

da vida civil, visto concluir-se que o mesmo é desprovido da plena 

capacidade de fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código 

Civil. Com relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de 

interdição e respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, 

incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: 

“Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou 

companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério 

Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - 

nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 

1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos 

interesses do curatelado.” No presente caso, a requerente é filha do 

interditando, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do interditando, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que o(a) 

curador(a) não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao(a) curatelado(a) sem 

autorização judicial e que os valores porventura recebidos de entidade 

previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão 

ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar da 

curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação 

anual de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem 

prejuízo da intimação para tanto em momento futuro. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Nelvo Jose Hanauer, 

devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para 

a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como 

sua curadora Camila Hanauer, que deverá prestar compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código 

de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no Registro de Pessoas Naturais e publique-se na rede mundial 

de computadores, no sítio do TJMT e na plataforma de editais do CNJ, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do(a) interdito(a) e do curador(a), a causa 

da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o(a) interdito(a) poderá praticar autonomamente. Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Dou a presente por publicada em 

audiência. Presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO DE SOUSA 

NERE, digitei. SINOP, 27 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”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007789-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATHAINY PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDETE PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1007789-44.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: NATHAINY PEREIRA 

BORGES, brasileira, em união estável, autônoma, portadora do RG/CI n. 

2185219-7 SSP/MT e inscrita no CPF/MF n. 045.518.391-08, residente e 

domiciliada na Rua das Juçaras, n. 661, Bairro Jardim Violetas, no 

m u n i c í p i o  d e  S i n o p / M T ,  C E P :  7 8 . 5 5 2 - 2 3 5 ,  E - m a i l : 

nathainyclaudeir@gmail.com, Telefone: (66) 9 9638-3422. POLO PASSIVO: 

VALDETE PEREIRA DE OLIVEIRA, 68 anos, brasileira, divorciada, 

aposentada, portadora do RG n. 2192531 SSP/GO e inscrita no CPF n. 

211.375.791-53, residente e domiciliada na Rua das Juçaras, n. 661, 

Bairro Jardim Violetas, no município de Sinop/MT, CEP: 78.552-235. 

PESSOAS A SEREM INTIMADAS: TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de 

que foi decretada A INTERDIÇÃO de Nathainy Pereira Borges, devidamente 

qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de 

atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora 

Valdete Pereira de Oliveira Borges, que deverá prestar compromisso de 

bem e fielmente exercer o cargo, em conformidade com a SENTENÇA 

abaixo transcrita. SENTENÇA: Aos trinta dias do mês de outubro do ano de 

2019, às 15:15 horas, na sala de audiências da Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, onde 

presente se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa, MM. Juiz de Direito, comigo Secretária designada, presente o(a) 

representante do Ministério Público, Dr(a). Dr. Carlos Henrique Richter, foi 

determinado para que a audiência tivesse início, realizado o pregão das 

partes, se verificou a presença da parte autora, Nathainy Pereira Borges, 

acompanhada da Defensora Pública, Dra. Luciana Barbosa Garcia, e, 

ainda, o(a) interditando(a), Valdete Pereira de Oliveira, acompanhada do 

Defensor Público, Dr. Leandro Jesus Pizarro Torrano. Declarada aberta a 

audiência, o curador especial se manifestou nos seguintes termos: MM 

Juiz, trata-se de ação de interdição, em que se pretende a interdição total 

da parte ré para os atos da vida civil. Com o pedido vieram os documentos 

que atestam a condição clínica do(a) interditando(a). Em paralelo, faculta a 

Defensoria Pública negar os fatos, de maneira geral, nos termos do artigo 

341, parágrafo único do CPC. Assim, a Defensoria Pública pede a 

improcedência dos pedidos. Na sequência, as partes acima mencionadas 

foram cientificadas sobre a utilização de registro fonográfico digital para a 

tomada da prova oral (nos termos do art. 209, § 1º, do NCPC, art. 13, § 3º, 

da LJE, e do Provimento nº. 038/2007-Gab-CGJ), bem como advertidas 

acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros de 

áudio.Posteriormente, o MM. Juiz passou a entrevistar o(a) interditando(a), 

conforme registro fonográfico digital em anexo. Em seguida, a parte autora 

reiterou os termos da inicial, com a imediata declaração de interdição, ao 

passo que a parte requerida reiterou a contestação ora apresentada, 

anuindo o representante do Ministério Público ao pedido inaugural. Após, o 

M.M. Juiz deliberou no seguinte sentido: DELIBERAÇÃO: NATHAINY 

PEREIRA BORGES ingressou com a presente ação de CURATELA de 

VALDETE PEREIRA DE OLIVEIRA, alegando, em síntese, que o interditando 

é sua genitora, o qual que atualmente apresenta sequela de acidente 

vascular encefálico – hemiparesia direita, déficit cognitivo importante (CID 

10 - I64), Assim, requer a sua nomeação como curadora. Juntou 

documentos. Recebida a inicial, a parte autora foi nomeada como curadora 

provisória, oportunidade em que foi designada audiência de entrevista, 

que ocorreu neste ato. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito 

dispensa maior dilação probatória, sendo desnecessária a realização da 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que a prova produzida nos 

autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, precipuamente a 

audiência de entrevista hoje realizada, razão pela qual, passo ao 

julgamento do feito no estado em que se encontra. A interdição 

constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção das pessoas 

incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais prejuízos, com a 

nomeação de curador que atuará substituindo ou completando a vontade 

do interditando, conforme os limites da curatela. Ensina a nobre Maria 

Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção consistente em 

declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa não se verifica o 

pressuposto da plena capacidade para prover seus próprios negócios, 

falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. 

Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 

01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a revogação da previsão 

legal de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou 

física, conforme nova redação do artigo 4º do Código Civil (com redação 

dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, relativamente a 

certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;” Outrossim, 

o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que “toda pessoa com deficiência 

tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 

sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do 

referido Estatuto estabelece que “a pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma 

Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa com deficiência 

será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se 

constitui em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, 

art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o legislador, em 

homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu que a 

pessoa com deficiência deixe de ser taxada como incapaz, para ser 

considerada – em uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil. 

Confirmando tal tese está o artigo 747 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que estabelece o instituto da 

interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de Processo Civil preceitua 

que ao decretar a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da 

curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (I) e, 

considerará as características pessoais do interdito, observando suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências (II). Desse modo, na 

análise do caso concreto cabe ao magistrado verificar se é o caso de 

aplicação da medida extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para 

a prática de certos atos de acordo com seu estado e desenvolvimento 

mental, observando-se suas características pessoais. No presente caso, 

o laudo de id. 20579180 - Pág. 2 atestou que a parte autora atualmente 

apresenta sequela de acidente vascular encefálico – hemiparesia direita, 

déficit cognitivo importante, sem condições de trabalho em caráter 

permanecente e com necessidade de auxílio para as atividades da vida 

cotidiana (CID 10 - I64) e pela entrevista ora levada a cabo que a doença a 

incapacita para os atos da vida civil, administrar seus bens ou manifestar 

sua vontade de forma válida. Cabe salientar que o laudo realizado por 

médico não foi impugnado pelas partes. Ainda, confirmando a 

incapacidade civil do interditanda, em audiência de interrogatório restou 

gravado em vídeo que a interditanda não soube responder as perguntas 

realizadas, não se recordando de fatos mínimos de seu cotidiano. 

Destarte, as provas contidas nos autos indicam que o interditando não tem 

condições mínimas de gerir seus próprios atos. Tal situação, portanto, 

justifica sua submissão aos termos da curatela, havendo a necessidade 

de ser reconhecida a incapacidade do interditando para a prática dos atos 

da vida civil, visto concluir-se que o mesmo é desprovido da plena 

capacidade de fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código 

Civil. Com relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de 

interdição e respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, 

incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: 

“Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou 
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companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério 

Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - 

nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 

1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos 

interesses do curatelado.” No presente caso, a requerente é filha da 

interditanda, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do interditanda, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que a 

curadora não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao(a) curatelado(a) sem 

autorização judicial e que os valores porventura recebidos de entidade 

previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão 

ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar da 

curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação 

anual de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem 

prejuízo da intimação para tanto em momento futuro. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Nathainy Pereira Borges, 

devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para 

a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como 

sua curadora Valdete Pereira de Oliveira Borges, que deverá prestar 

compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 

755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro de Pessoas Naturais e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do TJMT e na 

plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes da interdita e da 

curadora, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que a interdita poderá praticar autonomamente. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Dou a presente por 

publicada em audiência. Presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO 

DE SOUSA NERE, digitei. SINOP, 27 de março de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007791-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILENE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERCULES DA SILVA BRITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO - TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1007791-14.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: MARIA LUCILENE PEREIRA 

DA SILVA, brasileira, casada, do lar, portadora do RG/CI n. 1120484-2 

SESP/MT e inscrita no CPF/MF n. 945.203.211-15, residente e domiciliada 

na Avenida dos Ingás, n. 5027, Bairro Jardim das Violetas no Município de 

Sinop/MT, CEP: 78.552-262. POLO PASSIVO: HERCULES DA SILVA BRITO, 

30 anos, brasileiro, solteiro, desempregado, portador do RG n. 2530010-5 

SESJP/MT e inscrito no CPF n. 023.160.971-03, residente e domiciliado na 

Avenida dos Ingás, n. 5027, Bairro Jardim das Violetas no Município de 

Sinop/MT, CEP: 78.552-262. PESSOAS A SEREM INTIMADAS: TERCEIROS 

INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, de que foi decretada A INTERDIÇÃO de Hercules da Silva 

Brito, devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade 

civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, 

nomeando como sua Maria Lucilene Pereira da Silva, que deverá prestar 

compromisso de bem e fielmente exercer o cargo, em conformidade com a 

SENTENÇA abaixo transcrita. SENTENÇA: Aos trinta dias do mês de 

outubro do ano de 2019, às 15:30 horas, na sala de audiências da Vara 

Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, Estado de 

Mato Grosso, onde presente se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa, MM. Juiz de Direito, comigo Secretária 

designada, presente o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Dr. 

Carlos Henrique Richter, foi determinado para que a audiência tivesse 

início, realizado o pregão das partes, se verificou a presença da parte 

autora, Maria Lucilene Pereira da Silva, acompanhada da Defensora 

Pública, Dra. Luciana Barbosa Garcia, e, ainda, o interditando, Hercules da 

Silva Brito, acompanhado do Defensor Público, Dr. Leandro Jesus Pizarro 

Torrano. Declarada aberta a audiência, o curador especial se manifestou 

nos seguintes termos: MM Juiz, trata-se de ação de interdição, em que se 

pretende a interdição total da parte ré para os atos da vida civil. Com o 

pedido vieram os documentos que atestam a condição clínica do(a) 

interditando(a). Em paralelo, faculta a Defensoria Pública negar os fatos, 

de maneira geral, nos termos do artigo 341, parágrafo único do CPC. 

Assim, a Defensoria Pública pede a improcedência dos pedidos. Na 

sequência, as partes acima mencionadas foram cientificadas sobre a 

utilização de registro fonográfico digital para a tomada da prova oral (nos 

termos do art. 209, § 1º, do NCPC, art. 13, § 3º, da LJE, e do Provimento 

nº. 038/2007-Gab-CGJ), bem como advertidas acerca da vedação da 

divulgação não autorizada dos registros de áudio. Posteriormente, o MM. 

Juiz passou a entrevistar o(a) interditando(a), conforme registro 

fonográfico digital em anexo. Em seguida, a parte autora reiterou os 

termos da inicial, com a imediata declaração de interdição, ao passo que a 

parte requerida reiterou a contestação ora apresentada, anuindo o 

representante do Ministério Público ao pedido inaugural. Após, o M.M. Juiz 

deliberou no seguinte sentido: DELIBERAÇÃO: MARIA LUCILENE PEREIRA 

DA SILVA ingressou com a presente ação de CURATELA de HERCULES 

DA SILVA BRITO, alegando, em síntese, que o interditando é seu filho, 

apresenta diagnóstico de atraso mental, com incapacidade laborativa e de 

exercer atos da vida civil, totalmente dependente de terceiros sobre a 

gestão de sua vida. Assim, requer a sua nomeação como curadora. 

Juntou documentos. Recebida a inicial, a parte autora foi nomeada como 

curadora provisória, oportunidade em que foi designada audiência de 

entrevista, que ocorreu neste ato. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. O feito dispensa maior dilação probatória, sendo desnecessária a 

realização da audiência de instrução e julgamento, uma vez que a prova 

produzida nos autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, 

precipuamente a audiência de entrevista hoje realizada, razão pela qual, 

passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra. A interdição 

constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção das pessoas 
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incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais prejuízos, com a 

nomeação de curador que atuará substituindo ou completando a vontade 

do interditando, conforme os limites da curatela. Ensina a nobre Maria 

Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção consistente em 

declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa não se verifica o 

pressuposto da plena capacidade para prover seus próprios negócios, 

falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. 

Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 

01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a revogação da previsão 

legal de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou 

física, conforme nova redação do artigo 4º do Código Civil (com redação 

dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, relativamente a 

certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;” Outrossim, 

o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que “toda pessoa com deficiência 

tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 

sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do 

referido Estatuto estabelece que “a pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma 

Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa com deficiência 

será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se 

constitui em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, 

art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o legislador, em 

homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu que a 

pessoa com deficiência deixe de ser taxada como incapaz, para ser 

considerada – em uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil. 

Confirmando tal tese está o artigo 747 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que estabelece o instituto da 

interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de Processo Civil preceitua 

que ao decretar a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da 

curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (I) e, 

considerará as características pessoais do interdito, observando suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências (II). Desse modo, na 

análise do caso concreto cabe ao magistrado verificar se é o caso de 

aplicação da medida extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para 

a prática de certos atos de acordo com seu estado e desenvolvimento 

mental, observando-se suas características pessoais. No presente caso, 

o laudo de id. 20579425 atestou que a parte requerida apresenta 

diagnóstico de atraso mental, com incapacidade laborativa e de exercer os 

atos da vida civil, totalmente dependente de terceiros sobre a gestão de 

sua vida (CID F73), e pela entrevista ora levada a cabo que a doença o 

incapacita para os atos da vida civil, administrar seus bens ou manifestar 

sua vontade de forma válida. Cabe salientar que o laudo realizado por 

médico não foi impugnado pelas partes. Ainda, confirmando a 

incapacidade civil do interditando, em audiência de interrogatório restou 

gravado em vídeo que o interditando não sabe realizar atos como simples 

compra, bem como não tem noção financeira e não soube informar sua 

idade, e o prefeito atual, respondendo as perguntas com dificuldade. 

Aliado a isto, consta, ao id 25452837, relatório biopsicossocial concluindo 

que o requerido necessita ser representado em todos os atos de sua vida 

civil. Destarte, as provas contidas nos autos indicam que o interditando 

não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos. Tal situação, 

portanto, justifica sua submissão aos termos da curatela, havendo a 

necessidade de ser reconhecida a incapacidade do interditando para a 

prática dos atos da vida civil, visto concluir-se que o mesmo é desprovido 

da plena capacidade de fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do 

Código Civil. Com relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de 

pedido de interdição e respectiva nomeação para curador dispõem os 

artigos 747, incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos do Código de 

Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge 

ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério 

Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - 

nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 

1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos 

interesses do curatelado.” No presente caso, a requerente é mãe do 

interditando, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do interditando, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que o 

curador não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao(a) curatelado(a) sem 

autorização judicial e que os valores porventura recebidos de entidade 

previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão 

ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar da 

curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação 

anual de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem 

prejuízo da intimação para tanto em momento futuro. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Hercules da Silva Brito, 

devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para 

a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como 

sua Maria Lucilene Pereira da Silva, que deverá prestar compromisso de 

bem e fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, 

do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro de Pessoas Naturais e publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do TJMT e na plataforma de editais 

do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 1 (uma) 

vez, e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos 

que o interdito poderá praticar autonomamente. Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios. Dou a presente por publicada em 

audiência. Presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO DE SOUSA 

NERE, digitei. SINOP, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009232-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA VIEIRA FARIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO FARIA VIRGULIN (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESÕES DE SINOP PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS Prazo do 

Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1009232-30.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: MÁRCIA VIEIRA FARIA, 

brasileira, solteira, do lar, portadora do RG/CI n. 1914061-4 SSP/MT e 

inscrita no CPF/MF n. 887.130.161-72, residente e domiciliada na Rua 

Antônio Luciano, n. 925, Bairro Jardim Boa Esperança, no município de 

Sinop/MT, CEP: 78.553-861, não possui endereço eletrônico, Telefone: 

(66) 9-9916-3133 ou (66) 9-9690-7525. POLO PASSIVO:GUSTAVO FARIA 

VIRGULIN, 18 anos, brasileiro, solteiro, beneficiário, portador do RG n. 

2485135-3 SEJSP/MT e inscrito no CPF n. 050.544.791-63, residente e 

domiciliado na Rua Antônio Luciano, n. 925, Bairro Jardim Boa Esperança, 

no município de Sinop/MT, CEP: 78.553-861. PESSOAS A SEREM 

INTIMADAS: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de que foi decretada a A 

INTERDIÇÃO de Gustavo Faria Virgulin, devidamente qualificado nos autos, 

declarando sua incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, 

negociais e da vida civil, nomeando como seu(sua)(s) curador(a)(es/s) 

Márcia Vieira Faria, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente 

exercer o cargo, em conformidade com a SENTENÇA abaixo transcrita. 

SENTENÇA: Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 

13:45 horas, na sala de audiências da Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, onde presente 

se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, MM. 

Juiz de Direito, comigo Secretária designada, presente o(a) representante 

do Ministério Público, Dr(a). Thiago Henrique Cruz Angelini, foi determinado 

o pregão das partes para que a audiência tivesse início. Feito isso, 

verificou-se a presença da parte autora, Márcia Vieira Faria, 

acompanhada da Defensora Pública, Dra. Luciana Barbosa Garcia / 

acompanhada de seu(ua)(s) advogado(a)(s), Dr. Getulio Gediel dos 

Santos, e, ainda, o interditando, Gustavo Faria Virgulin, acompanhado do 

Defensor Público, Dr. Leandro Jesus Pizarro Torrano. Declarada aberta a 

audiência, as partes acima mencionadas foram cientificadas sobre a 

utilização de registro fonográfico digital para a tomada da prova oral (nos 

termos do art. 209, § 1º, do NCPC, art. 13, § 3º, da LJE, e do Provimento 

nº. 038/2007-Gab-CGJ), bem como advertidas acerca da vedação da 

divulgação não autorizada dos registros de áudio. Em seguida, o MM. Juiz 

passou a entrevistar o interditando, conforme registro fonográfico digital 

em anexo. O Defensor Público, enquanto curador especial do interditando, 

apresentou a seguinte manifestação: MM. Juiz, considerando competir ao 

autor comprovar os fatos alegados e diante da falta de elementos 

específicos de impugnação, contesto por negativa geral, pleiteando a 

improcedência da ação, caso não comprovados os fatos. Por sua vez, o 

representante ministerial manifestou-se da seguinte forma: MM. Juiz, 

analisando os autos e a prova colhida nesta audiência, o Ministério Público 

manifesta-se pelo deferimento da interdição pleiteada. DELIBERAÇÃO: 

“Vistos etc. 1. MÁRCIA VIEIRA FARIA ingressou com a presente ação de 

CURATELA de GUSTAVO FARIA VIRGULIN, alegando, em síntese, que o 

interditando é seu filho e apresenta atraso mental severo, sem noção de 

dinheiro, com julgamento e pensamento incoerentes (CID F73), não 

conseguindo mais assumir os atos da vida civil, necessitando de cuidados 

a todo o momento. Assim, requer a sua nomeação como curador. Juntou 

documentos. Recebida a inicial, a parte autora foi nomeada como curadora 

provisória (Id. 21607374), oportunidade em que foi designada audiência de 

entrevista, que ocorreu neste ato. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

2. O feito dispensa maior dilação probatória, sendo desnecessária a 

realização da audiência de instrução e julgamento, uma vez que a prova 

produzida nos autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, 

precipuamente a audiência de entrevista hoje realizada, razão pela qual, 

passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra. 2.1. A 

interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção das 

pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais prejuízos, 

com a nomeação de curador que atuará substituindo ou completando a 

vontade do interditando, conforme os limites da curatela. Ensina a nobre 

Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção consistente 

em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa não se 

verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus próprios 

negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria 

Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 

2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 

13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a revogação da 

previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência 

mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do Código Civil (com 

redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, 

relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: ...) III - aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que “toda 

pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as 

demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por 

sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece que “a pessoa com 

deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal 

em igualdade de condições com as demais pessoas”. Por outro lado, o 

novo Diploma Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa 

com deficiência será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 

13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da 

análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), 

verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência deixe de ser 

taxada como incapaz, para ser considerada – em uma perspectiva 

constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, ainda que 

haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais específicos, 

como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a curatela, 

para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o artigo 747 

e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que 

estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de 

Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, não bastassem os 

laudos médicos coligidos na inicial, a avaliação da deficiência do (a) 

interditando (a) pelo critério biopsicossocial, realizada pela equipe 

multiprofissional e interdisciplinar desta Comarca e acostada aos autos no 

Id. 26789175 atestou que a parte é portador de CID (Retardo Mental 

Profundo), encontrando-se totalmente dependente de cuidados de 

terceiros, sendo indicado pelo mencionado relatório e pela entrevista ora 

levada a cabo que a doença o incapacita para os atos da vida civil, 

administrar seus bens ou manifestar sua vontade de forma válida. Consta, 

ainda, que a situação é duradoura e irreversível. Cabe salientar que o 

relatório multidisciplinar não foi impugnado pelas partes. Ainda, 

confirmando a incapacidade civil do interditando, em audiência de 

interrogatório restou gravado em vídeo que o interditando apresentou 

dificuldades na fala, não sabendo a data de seu nascimento e, tampouco, 

sua idade ou o valor do dinheiro. Destarte, as provas contidas nos autos 

indicam que o interditando não tem condições mínimas de gerir seus 

próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão aos termos 

da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a incapacidade 

do interditando para a prática dos atos da vida civil, visto concluir-se que o 

mesmo é desprovido da plena capacidade de fato, sendo aplicável o 

disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com relação ao rol de legitimados 

para o ajuizamento de pedido de interdição e respectiva nomeação para 

curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos 

do Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - 

pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo 

representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV 

- pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, 

o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, 

(...); (...) § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender 

aos interesses do curatelado.” No presente caso, a requerente é genitora 

do interditando, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do interditando, impende 
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consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que o 

curador não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao(a) curatelado(a) sem 

autorização judicial e que os valores porventura recebidos de entidade 

previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão 

ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar da 

curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação 

anual de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem 

prejuízo da intimação para tanto em momento futuro. 3. Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e 

seguintes do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e, consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Gustavo Faria 

Virgulin, devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade 

civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, 

nomeando como seu(sua)(s) curador(a)(es/s) Márcia Vieira Faria, que 

deverá prestar compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.2. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro de Pessoas 

Naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do TJMT 

e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, 

na imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. 3.3. 

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios. 3.4. Dou a 

presente por publicada em audiência. Presentes intimados. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.” E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, ARNALDO DE SOUSA NERE, digitei. SINOP, 27 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010881-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA RIBEIRO PESSOA GODINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GENARIO RIBEIRO PESSOA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1010881-30.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: DALVA RIBEIRO PESSOA 

GODINHO, brasileira, viúva, desempregada, portadora do RG/CI n. 650676 

SSP/MT e inscrita no CPF/MF n. 729.644.561-00, residente e domiciliada na 

Rua das Guazumas, n. 724, Bairro Parque das Araras no Município de 

Sinop/MT, CEP: 78550-480. POLO PASSIVO: GENARIO RIBEIRO PESSOA, 

79 anos, brasileiro, viúvo, aposentado, portador do RG n. 0630204-1 

SESP/MT e inscrito no CPF n. 362.739.961-72, residente e domiciliado na 

Rua das Guazumas, n. 724, Bairro Parque das Araras no Município de 

Sinop/MT, CEP: 78550-480. PESSOAS A SEREM INTIMADAS: TERCEIROS 

INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, de que foi decretada a INTERDIÇÃO de Genario Ribeiro 

Pessoa, devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade 

civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, 

nomeando como seu(sua)(s) curador(a)(es/s) Dalva Ribeiro Pessoa 

Godinho, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente exercer o 

cargo, em conformidade com a SENTENÇA abaixo transcrita. SENTENÇA: 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2019, às 15:30 horas, na 

sala de audiências da Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, onde presente se encontrava 

o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, MM. Juiz de Direito, 

comigo Secretária designada, presente o(a) representante do Ministério 

Público, Dr(a). Thiago Henrique Cruz Angelini, foi determinado o pregão 

das partes para que a audiência tivesse início. Feito isso, verificou-se a 

presença da parte autora, Dalva Ribeiro Pessoa Godinho, acompanhada 

da Defensora Pública, Dra. Luciana Barbosa Garcia / acompanhada de 

seu(ua)(s) advogado(a)(s), Dra. Aline Evellin Marcon, e, ainda, o(a)(s) 

interditando(a)(s), Genario Ribeiro Pessoa, acompanhado do Defensor 

Público, Dr. Leandro Jesus Pizarro Torrano.Declarada aberta a audiência, 

as partes acima mencionadas foram cientificadas sobre a utilização de 

registro fonográfico digital para a tomada da prova oral (nos termos do art. 

209, § 1º, do NCPC, art. 13, § 3º, da LJE, e do Provimento nº. 

038/2007-Gab-CGJ), bem como advertidas acerca da vedação da 

divulgação não autorizada dos registros de áudio. Em seguida, o MM. Juiz 

passou a entrevistar o interditando, conforme registro fonográfico digital 

em anexo. O Defensor Público, enquanto curador especial do interditando, 

apresentou a seguinte manifestação: MM. Juiz, considerando competir ao 

autor comprovar os fatos alegados e diante da falta de elementos 

específicos de impugnação, contesto por negativa geral, pleiteando a 

improcedência da ação, caso não comprovados os fatos. Por sua vez, o 

representante ministerial manifestou-se da seguinte forma: MM. Juiz, 

analisando os autos e a prova colhida nesta audiência, o Ministério Público 

manifesta-se pelo deferimento da interdição pleiteada. Após, a parte 

autora requereu a procedência da petição inicial e, em seguida, o M.M. Juiz 

deliberou no seguinte sentido: DELIBERAÇÃO: Vistos etc. 1. DALVA 

RIBEIRO PESSOA GODINHO ingressou com a presente ação de 

CURATELA de GENARIO RIBEIRO PESSOA, alegando, em síntese, que o 

interditando é seu genitor, o qual foi vítima de atropelamento com 

traumatismo craniano, além de ter sido diagnosticado com hemorragia 

sub-dural devida ao traumatismo encefálico (CID-10 S06.5), não 

conseguindo mais assumir os atos da vida civil, necessitando de cuidados 

a todo o momento. Assim, requer a sua nomeação como curador. Juntou 

documentos. Recebida a inicial, a parte requerente foi nomeada curadora 

provisória (Id. 23720426), oportunidade em que também foi designada 

audiência de entrevista, que ocorreu neste ato. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. O feito dispensa maior dilação probatória, 

sendo desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento, 

uma vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a apreciação 

do pedido inicial, precipuamente a audiência de entrevista hoje realizada, 

razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra. 2.1. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a 

proteção das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de 

eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo 

ou completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 
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(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: ...) III - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que 

“toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece 

que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 

sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê também que, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela” 

(§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). 

Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 

13.146/2015), verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência 

deixe de ser taxada como incapaz, para ser considerada – em uma 

perspectiva constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o 

artigo 747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015) que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 

755 do Código de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o 

juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, a avaliação da 

deficiência do (a) interditando (a) pelo critério biopsicossocial, realizada 

pela equipe multiprofissional e interdisciplinar desta Comarca e acostada 

aos autos no Id. 26827503 atestou que a parte requerida apresenta 

deficiência física em razão de acidente de trânsito, além de ter sido 

diagnosticado com a doença correspondente a CID 10 S 06.5, 

encontrando-se totalmente dependente de cuidados de terceiros, sendo 

indicado pelo mencionado relatório e pela entrevista ora levada a cabo que 

a doença lhe incapacita para os atos da vida civil, administrar seus bens 

ou manifestar sua vontade de forma válida. Consta, ainda, que a situação 

é duradoura e irreversível. Cabe salientar que o relatório multidisciplinar 

não foi impugnado pelas partes. Ainda, confirmando a incapacidade civil 

do interditando, em audiência de interrogatório restou gravado em vídeo 

que a interditando demonstrou dificuldades de comunicação, bem como de 

compreensão. Ademais, o interditando demonstrou confusão quanto ao 

próprio nome, o nome da filha que o acompanhava, ora autora, além de 

não ter conseguido se recordar da própria data de nascimento. Destarte, 

as provas contidas nos autos indicam que o interditando não tem 

condições mínimas de gerir seus próprios atos. Tal situação, portanto, 

justifica sua submissão aos termos da curatela, havendo a necessidade 

de ser reconhecida a incapacidade do interditando para a prática dos atos 

da vida civil, visto concluir-se que o mesmo é desprovido da plena 

capacidade de fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do Código 

Civil. Com relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de pedido de 

interdição e respectiva nomeação para curador dispõem os artigos 747, 

incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos do Código de Processo Civil: 

“Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge ou 

companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério 

Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - 

nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 

1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos 

interesses do curatelado.” No presente caso, a requerente é filha do 

interditando, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do interditando, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que o 

curador não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao(a) curatelado(a) sem 

autorização judicial e que os valores porventura recebidos de entidade 

previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão 

ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar da 

curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação 

anual de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem 

prejuízo da intimação para tanto em momento futuro. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Genario Ribeiro Pessoa, 

devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para 

a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como 

seu(sua)(s) curador(a)(es/s) Dalva Ribeiro Pessoa Godinho, que deverá 

prestar compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro de Pessoas 

Naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do TJMT 

e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, 

na imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Dou a presente por 

publicada em audiência. Presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO 

DE SOUSA NERE, digitei. SINOP, 27 de março de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1011883-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS LEONIS MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN ALEIXO DE MORAES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1011883-35.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: RUBENS LEONIS MORAIS, 

brasileiro, casado, pintor, portador do RG/CI n. 07024770 SSP/MT e inscrito 

no CPF/MF n. 482.021.931-68, residente e domiciliado na Rua Carlos 

Eduardo, n. 24, Bairro Jardim São Paulo, no município de Sinop/MT, CEP: 

78553-504, não possui endereço eletrônico, telefone: (66) 9-9602-9600 ou 

(66) 9-9711-4984. POLO PASSIVO: WILLIAN ALEIXO DE MORAES, 34 

anos, brasileiro, solteiro, aposentado, portador do RG/CI n. 1982021-6 e 

inscrito no CPF/MF n. 741.039.031-04, residente e domiciliado na Rua 

Carlos Eduardo, n. 24, Bairro Jardim São Paulo, no município de Sinop/MT, 

CEP: 78553-504, telefone: (66) 9-9602-9600 ou (66) 9-9711-4984. 

PESSOAS A SEREM INTIMADAS: TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de 

que foi decretada a INTERDIÇÃO de Willian Aleixo de Moraes, devidamente 

qualificado(a) nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática 

de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como seu(ua) 

curador(a) Rubens Leonis Morais, que deverá prestar compromisso de 

bem e fielmente exercer o cargo, em conformidade com a SENTENÇA 

abaixo transcrita. SENTENÇA: Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano 

de 2020, às 14:00 horas, na sala de audiências da Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, onde 

presente se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa, MM. Juiz de Direito, comigo Secretária designada, presente o(a) 

representante do Ministério Público, Dr(a). Tiago Henrique Cruz Angelini, 

foi determinado para que a audiência tivesse início, realizado o pregão das 

partes, se verificou a presença da parte autora, Rubens Leonis Morais, do 

Defensor Público, Dr. Glauber da Silva e, ainda, o(a) interditando(a) Willian 

Aleixo de Moraes, acompanhado do Defensor Público, Dr. Leandro Jesus 

Pizarro Torrano. O Defensor Público, enquanto curador especial do 

interditando, apresentou a seguinte manifestação: MM. Juiz, considerando 

competir ao autor comprovar os fatos alegados e diante da falta de 

elementos específicos de impugnação, contesto por negativa geral, 

pleiteando a improcedência da ação, caso não comprovados os fatos. 

Declarada aberta a audiência, as partes acima mencionadas foram 

cientificadas sobre a utilização de registro fonográfico digital para a 

tomada da prova oral (nos termos do art. 209, § 1º, do NCPC, art. 13, § 3º, 

da LJE, e do Provimento nº. 038/2007-Gab-CGJ), bem como advertidas 

acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros de áudio. 

Em seguida, o MM. Juiz passou a entrevistar o(a) interditando(a), 

conforme registro fonográfico digital em anexo. Após, a parte autora 

requereu a procedência da petição inicial, o que concordou o Defensor 

Público. Por sua vez, o representante do Ministério Público assim se 

manifestou: MM. Juiz de Direito, trata-se de ação de interdição que 

observou os devidos requisitos previstos na lei, observando-se que pela 

entrevista realizada na data de hoje, bem como pelo laudo de estudo 

psicossocial apresentado nota-se que a interditanda é inteiramente 

incapaz para praticar os atos da vida civil, razão pela qual o Ministério 

Público se manifesta pela procedência da ação e, pois, decretando-se a 

interdição pleiteada. Em seguida, o M.M. Juiz deliberou no seguinte sentido: 

DELIBERAÇÃO: Vistos etc. RUBENS LEONIS MORAIS ingressou com a 

presente ação de CURATELA de WILLIAN ALEIXO DE MORAES, alegando, 

em síntese, que o(a) interditando(a) é seu sobrinho, que fora 

diagnosticado(a) com Autismo e necessita de supervisão e auxílio em 

tarefas simples como higiene pessoal, alimentação e afazeres do lar, com 

incapacidade laborativa e de exercer atos da vida civil, totalmente 

dependente de terceiros sobre a gestão de sua vida. Assim, requer a sua 

nomeação como curador. Juntou documentos.Recebida a inicial, a parte 

autora foi nomeada como curadora provisória, oportunidade em que foi 

designada audiência de entrevista, que ocorreu neste ato. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa maior dilação 

probatória, sendo desnecessária a realização da audiência de instrução e 

julgamento, uma vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a 

apreciação do pedido inicial, precipuamente a audiência de entrevista hoje 

realizada, razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que 

se encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa à 

proteção das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de 

eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo 

ou completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: ...) III - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que 

“toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece 

que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 

sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê também que, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela” 

(§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). 

Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 

13.146/2015), verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência 

deixe de ser taxada como incapaz, para ser considerada – em uma 

perspectiva constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) 

que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código 

de Processo Civil preceitua que, ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o documento de ID. 

23956202 - Página 04 atestou que a parte requerida fora diagnosticada 

com Espectro Autista de nível grave (CID F 84), sendo recomendado pelo 

laudo de estudo psicossocial (ID. 29444921) e pela entrevista, ora levada 

a cabo, que a doença o(a) incapacita para os atos da vida civil, bem como 

para administrar seus bens ou manifestar sua vontade de forma válida. 

Consta, ainda, que a situação é duradoura e irreversível. Cabe salientar 

que os documentos médicos e o laudo de estudo psicossocial não foram 

impugnados pelas partes. Ainda, confirmando a incapacidade civil do(a) 

interditando(a), em audiência de interrogatório restou gravado em vídeo 

que o(a) interditando(a) sequer balbuciou alguma palavra, apenas 

gesticulando alguns movimentos (entrevista realizada no presente ato). 

Destarte, as provas contidas nos autos indicam que o(a) interditando(a) 

não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos. Tal situação, 

portanto, justifica sua submissão aos termos da curatela, havendo a 

necessidade de ser reconhecida a incapacidade do interditando para a 

prática dos atos da vida civil, visto concluir-se que o mesmo é desprovido 

da plena capacidade de fato, sendo aplicável o disposto no artigo 1.767 do 

Código Civil. Com relação ao rol de legitimados para o ajuizamento de 

pedido de interdição e respectiva nomeação para curador dispõem os 

artigos 747, incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos do Código de 

Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - pelo cônjuge 

ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo representante da 

entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV - pelo Ministério 

Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, o juiz: I - 

nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, (...); (...) § 

1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos 

interesses do curatelado.” No presente caso, o requerente é tio do 

interditando, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeado curador, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 
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fim, com relação a eventuais bens em nome do interditando, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que o 

curador não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao curatelado sem autorização 

judicial e que os valores porventura recebidos de entidade previdenciária 

ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão ser aplicados 

exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do(a) curatelado(a) 

(CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação anual de 

contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem prejuízo da 

intimação para tanto em momento futuro. Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, 

DECRETO A INTERDIÇÃO de Willian Aleixo de Moraes, devidamente 

qualificado(a) nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática 

de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como seu(ua) 

curador(a) Rubens Leonis Morais, que deverá prestar compromisso de 

bem e fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, 

do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro de Pessoas Naturais e publique-se na 

rede mundial de computadores, no sítio do TJMT e na plataforma de editais 

do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local 1 (uma) 

vez, e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a 

causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, 

os atos que o(a) interdito(a) poderá praticar autonomamente. Sem custas. 

Sem condenação em honorários advocatícios. Dou a presente por 

publicada em audiência. Presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO 

DE SOUSA NERE, digitei. SINOP, 27 de março de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1013113-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENICE NONATO DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1013113-15.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: CARMEM LUCIA DE SOUZA 

CARVALHO, brasileira, casada, do lar, portadora do RG/CI n. 2178558-9 

SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob n. 616.671.961-20, residente e 

domiciliada na Rua dos Limoeiros, n. 258, Jardim Jacarandás, no Município 

de Sinop/MT, CEP: 78557-700, não possui endereço eletrônico, telefone: 

(66) 9-9914-3220. POLO PASSIVO: HELENICE NONATO DE SOUZA, 

brasileira, solteira, aposentada, portadora do RG/CI n. 2505832-0 SSP/MT 

e inscrita no CPF/MF sob n. 690.816.031-91, residente e domiciliada na 

Rua dos Limoeiros, n. 258, Jardim Jacarandás, no Município de Sinop/MT, 

CEP: 78557-700. PESSOAS A SEREM INTIMADAS: TERCEIROS 

INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, de que foi decretada a INTERDIÇÃO de Helenice Nonato 

de Souza, devidamente qualificado(a) nos autos, declarando sua 

incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida 

civil, nomeando como seu(ua) curador(a) Carmem Lucia de Souza 

Carvalho, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente exercer o 

cargo, em conformidade com a SENTENÇA abaixo transcrita. SENTENÇA: 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 14:30 horas, na 

sala de audiências da Vara Especializada de Família e Sucessões da 

Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, onde presente se encontrava 

o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, MM. Juiz de Direito, 

comigo Secretária designada, presente o(a) representante do Ministério 

Público, Dr(a). Tiago Henrique Cruz Angelini, foi determinado para que a 

audiência tivesse início, realizado o pregão das partes, se verificou a 

presença da parte autora, Carmem Lucia de Souza Carvalho, 

acompanhada do Defensor Público, Dr. Glauber da Silva e, ainda, o(a) 

interditando(a) Helenice Nonato de Souza, acompanhado do Defensor 

Público, Dr. Leandro Jesus Pizarro Torrano. O Defensor Público, enquanto 

curador especial da interditanda, apresentou a seguinte manifestação: 

MM. Juiz, considerando competir ao autor comprovar os fatos alegados e 

diante da falta de elementos específicos de impugnação, contesto por 

negativa geral, pleiteando a improcedência da ação, caso não 

comprovados os fatos. Declarada aberta a audiência, as partes acima 

mencionadas foram cientificadas sobre a utilização de registro fonográfico 

digital para a tomada da prova oral (nos termos do art. 209, § 1º, do NCPC, 

art. 13, § 3º, da LJE, e do Provimento nº. 038/2007-Gab-CGJ), bem como 

advertidas acerca da vedação da divulgação não autorizada dos registros 

de áudio. Em seguida, o MM. Juiz passou a entrevistar o(a) interditando(a), 

conforme registro fonográfico digital em anexo. Após, a parte autora 

requereu a procedência da petição inicial, o que concordou o Defensor 

Público. Por sua vez, o representante do Ministério Público assim se 

manifestou: MM. Juiz de Direito, trata-se de ação de interdição que 

observou os devidos requisitos previstos na lei, observando-se que pela 

entrevista realizada na data de hoje, bem como pelo laudo de estudo 

psicossocial apresentado nota-se que a interditanda é inteiramente 

incapaz para praticar os atos da vida civil, razão pela qual o Ministério 

Público se manifesta pela procedência da ação e, pois, decretando-se a 

interdição pleiteada.. Em seguida, o M.M. Juiz deliberou no seguinte 

sentido: DELIBERAÇÃO: Vistos etc. CARMEM LUCIA DE SOUZA 

CARVALHO ingressou com a presente ação de CURATELA de HELENICE 

NONATO DE SOUZA, alegando, em síntese, que a interditanda é sua irmã, 

que fora diagnosticada deficiência intelectual com grave dificuldade de 

fala, compreensão e dificuldade motora, necessitando de cuidados 

especiais e acompanhamento diário, sendo por isso necessário 

acompanhamento no exercício dos atos da vida civil. Assim, requer a sua 

nomeação como curador(a). Juntou documentos. Recebida a inicial, a 

parte autora foi nomeada como curadora provisória, oportunidade em que 

foi designada audiência de entrevista, que ocorreu neste ato. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito dispensa maior dilação 

probatória, sendo desnecessária a realização da audiência de instrução e 

julgamento, uma vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a 

apreciação do pedido inicial, precipuamente a audiência de entrevista hoje 

realizada, razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que 

se encontra. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa à 

proteção das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de 

eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo 
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ou completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência, houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:(...) III - 

aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que 

“toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece 

que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 

sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê também que, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela” 

(§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). 

Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 

13.146/2015), verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência 

deixe de ser taxada como incapaz, para ser considerada – em uma 

perspectiva constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o 

artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) 

que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código 

de Processo Civil preceitua que, ao decretar a interdição, o juiz nomeará 

curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, o documento de ID. 

25132883 – página 2 que a parte requerida fora diagnosticada com a 

deficiência intelectual com grave dificuldade de fala, compreensão e 

dificuldade motora, necessitando de cuidados especiais e 

acompanhamento diário, sendo indicado pela médica, pelo laudo de estudo 

psicossocial (ID. 27958390) e pela entrevista, ora levada a cabo, que a 

doença o(a) incapacita para os atos da vida civil, bem como para 

administrar seus bens ou manifestar sua vontade de forma válida. Consta, 

ainda, que a situação é duradoura e irreversível. Cabe salientar que os 

documentos médicos e o laudo de estudo psicossocial não foram 

impugnados pelas partes. Ainda, confirmando a incapacidade civil da 

interditanda, durante a audiência de interrogatório, restou gravado em 

vídeo que a interditanda de fato apresenta dificuldade motora, bem como 

na compreensão e na fala. Destarte, as provas contidas nos autos 

indicam que a interditanda não tem condições mínimas de gerir seus 

próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão aos termos 

da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a incapacidade 

do(a) interditando(a) para a prática dos atos da vida civil, visto concluir-se 

que ele(a) é desprovido(a) da plena capacidade de fato, sendo aplicável o 

disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com relação ao rol de legitimados 

para o ajuizamento de pedido de interdição e respectiva nomeação para 

curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos 

do Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - 

pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo 

representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV 

- pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, 

o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, 

(...); (...) § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender 

aos interesses do curatelado.” No presente caso, a requerente é irmã da 

interditanda, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do(a) interditando(a), impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que o(a) 

curador(a) não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao(a) curatelado(a) sem 

autorização judicial e que os valores porventura recebidos de entidade 

previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão 

ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar da 

curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação 

anual de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem 

prejuízo da intimação para tanto em momento futuro. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Helenice Nonato de 

Souza, devidamente qualificado(a) nos autos, declarando sua 

incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida 

civil, nomeando como seu(ua) curador(a) Carmem Lucia de Souza 

Carvalho, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente exercer o 

cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e 

no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

de Pessoas Naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do TJMT e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do(a) interdito(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição, os 

limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o(a) 

interdito(a) poderá praticar autonomamente. Sem custas. Sem condenação 

em honorários advocatícios. Dou a presente por publicada em audiência. 

Presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO DE SOUSA NERE, 

digitei. SINOP, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009549-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMUNDO PEDRO MAYER (REQUERENTE)

INÁCIO ODÍLIO MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO CARATTI DE OLIVEIRA OAB - MT16666-A 

(ADVOGADO(A))
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NAYARA MOURA FEITOZA OAB - MT21119-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339-O 

(ADVOGADO(A))

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA OAB - MT14928-O (ADVOGADO(A))

ALINE EVELLIN MARCON OAB - MT14003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA TECLA MAYER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1009549-62.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: 

[Casamento]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: EDMUNDO PEDRO 

MAYER, Endereço: Rua Pasqual Moreira, 574, Centro, SANTA CARMEM - 

MT - CEP: 78545-000, Nome: INÁCIO ODÍLIO MAYER Endereço: 

desconhecido POLO PASSIVO: Nome: LUCIA TECLA MAYER Endereço: 

Rua Pasqual Moreira, 574, Centro, SANTA CARMEM - MT - CEP: 78545-000 

PESSOAS A SEREM INTIMADAS: TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de 

que foi decretada a INTERDIÇÃO de Lucia Tecla Meyer, devidamente 

qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de 

atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como seu(sua)(s) 

curador(a)(es/s) Inacio Odilo Mayer, que deverá prestar compromisso de 

bem e fielmente exercer o cargo, em conformidade com a SENTENÇA 

abaixo transcrita. SENTENÇA: Aos cinco dias do mês de dezembro do ano 

de 2019, às 15:30 horas, na sala de audiências da Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, onde 

presente se encontrava o Exmo. Sr. Dr. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa, MM. Juiz de Direito, comigo Secretária designada, presente o(a) 

representante do Ministério Público, Dr(a). Thiago Henrique Cruz Angelini, 

foi determinado o pregão das partes para que a audiência tivesse início. 

Feito isso, verificou-se a presença/ ausência da parte autora, Inacio Odilo 

Mayer, embora presente seu(ua)(s) advogado(a)(s), Dra. Nayara Moura 

Feitosa. Ausente, ainda, o(a)(s) interditando(a)(s), Lucia Tecla Mayer, 

embora presente o Defensor Público, Dr. Leandro Jesus Pizarro Torrano. 

Presente ainda a acadêmica de direito Edna Otacilia Santos. Declarada 

aberta a audiência, o Defensor Público, enquanto curador especial do 

interditando, apresentou a seguinte manifestação: MM. Juiz, considerando 

competir ao autor comprovar os fatos alegados e diante da falta de 

elementos específicos de impugnação, contesto por negativa geral, 

pleiteando a improcedência da ação, caso não comprovados os fatos. Por 

sua vez, o representante ministerial manifestou-se da seguinte forma: MM. 

Juiz, analisando os autos e a prova constante nos autos, o Ministério 

Público manifesta-se pelo deferimento da interdição pleiteada. Após, a 

parte autora requereu a procedência da petição inicial e, em seguida, o 

M.M. Juiz deliberou no seguinte sentido: DELIBERAÇÃO: “Vistos etc. 1. 

INACIO ODILO MAYER ingressou com a presente ação de CURATELA de 

LUCIA TECLA MAYER, alegando, em síntese, que a interditanda é sua 

genitora, o qual sofreu Acidente Vascular Cerebral – AVC e apresenta 

sequelas de acidente vascular cerebral (CID 169.4), não conseguindo 

mais assumir os atos da vida civil, necessitando de cuidados a todo o 

momento. Assim, requer a sua nomeação como curador. Juntou 

documentos. Recebida a inicial, foi designada audiência de entrevista, que 

ocorreu neste ato. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 2. O feito 

dispensa maior dilação probatória, sendo desnecessária a realização da 

audiência de instrução e julgamento, uma vez que a prova produzida nos 

autos é suficiente para a apreciação do pedido inicial, precipuamente a 

audiência de entrevista hoje realizada, razão pela qual, passo ao 

julgamento do feito no estado em que se encontra. 2.1. A interdição 

constitui-se em instituto jurídico que visa a proteção das pessoas 

incapazes, bem como de seu patrimônio, de eventuais prejuízos, com a 

nomeação de curador que atuará substituindo ou completando a vontade 

do interditando, conforme os limites da curatela. Ensina a nobre Maria 

Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção consistente em 

declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa não se verifica o 

pressuposto da plena capacidade para prover seus próprios negócios, 

falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. 

Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 

01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 

– Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a revogação da previsão 

legal de incapacidade civil absoluta decorrente de deficiência mental ou 

física, conforme nova redação do artigo 4º do Código Civil (com redação 

dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, relativamente a 

certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III - aqueles que, por causa 

transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;” Outrossim, 

o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que “toda pessoa com deficiência 

tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não 

sofrerá nenhuma espécie de discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do 

referido Estatuto estabelece que “a pessoa com deficiência tem 

assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade 

de condições com as demais pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma 

Legal prevê também que, “quando necessário, a pessoa com deficiência 

será submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se 

constitui em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, 

art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o legislador, em 

homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu que a 

pessoa com deficiência deixe de ser taxada como incapaz, para ser 

considerada – em uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida 

civil.Confirmando tal tese está o artigo 747 e seguintes do novo Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015) que estabelece o instituto da 

interdição. Com efeito, o artigo 755 do Código de Processo Civil preceitua 

que ao decretar a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da 

curatela, segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (I) e, 

considerará as características pessoais do interdito, observando suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências (II). Desse modo, na 

análise do caso concreto cabe ao magistrado verificar se é o caso de 

aplicação da medida extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para 

a prática de certos atos de acordo com seu estado e desenvolvimento 

mental, observando-se suas características pessoais. No presente caso, 

os laudos médicos coligidos nos autos atestam a dependência física e 

mental da interditanda para atividades cotidianas, bem como comunicação 

(Id. 15589081 e 20974717). Além disso, a avaliação da deficiência do (a) 

interditando (a) pelo critério biopsicossocial, realizada pela equipe 

multiprofissional e interdisciplinar desta Comarca e acostada aos autos no 

Id. 26826647 atestou que a parte requerida apresenta limitações físicas e 

mentais, encontrando-se totalmente dependente de cuidados de terceiros, 

sendo indicado pelo mencionado relatório que a doença lhe incapacita 

para os atos da vida civil, administrar seus bens ou manifestar sua 

vontade de forma válida. Consta, ainda, que a situação é duradoura e 

irreversível. Cabe salientar que o relatório multidisciplinar não foi 

impugnado pelas partes. Destarte, as provas contidas nos autos indicam 

que a interditanda não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos. 

Tal situação, portanto, justifica sua submissão aos termos da curatela, 

havendo a necessidade de ser reconhecida a incapacidade do 

interditando para a prática dos atos da vida civil, visto concluir-se que o 

mesmo é desprovido da plena capacidade de fato, sendo aplicável o 

disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com relação ao rol de legitimados 

para o ajuizamento de pedido de interdição e respectiva nomeação para 

curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos 

do Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - 

pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo 

representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV 

- pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, 

o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, 

(...); (...) § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender 

aos interesses do curatelado.” No presente caso, o requerente é filho da 

interditanda (Id. 20974745), portanto, possui legitimidade para pedir a 

interdição e ser nomeada curadora, nos termos dos supracitados 

dispositivos legais. Por fim, com relação a eventuais bens em nome da 

interditanda, impende consignar que o Código de Processo Civil não mais 

prevê a constituição de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 

757 do Código de Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à 

pessoa e aos bens do incapaz que se encontrar sob a guarda e a 

responsabilidade do curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, 
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considerando que o curador não poderá alienar ou onerar bem de 

qualquer natureza pertencente ou que venha a pertencer ao(a) 

curatelado(a) sem autorização judicial e que os valores porventura 

recebidos de entidade previdenciária ou em decorrência dos rendimentos 

de seus bens deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 

alimentação e no bem-estar da curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 

1.749), dispenso a prestação anual de contas prevista no artigo 84, § 4º 

da lei 13.146/2015, sem prejuízo da intimação para tanto em momento 

futuro. Ante o exposto, com fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO A 

INTERDIÇÃO de Lucia Tecla Meyer, devidamente qualificado nos autos, 

declarando sua incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, 

negociais e da vida civil, nomeando como seu(sua)(s) curador(a)(es/s) 

Inacio Odilo Mayer, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente 

exercer o cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução 

de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil 

e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 

de Pessoas Naturais e publique-se na rede mundial de computadores, no 

sítio do TJMT e na plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os 

nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da 

curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá 

praticar autonomamente. Sem custas. Sem condenação em honorários 

advocatícios. Dou a presente por publicada em audiência. Presentes 

intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário”. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO DE SOUSA NERE, digitei. SINOP, 

27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004357-17.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILDO JOSE ALGAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SPIGUEL GRANJA OAB - MT22138-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIS ANNA ALGAYER (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1004357-17.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: 

[Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: ARNILDO JOSÉ ALGAYER, 

89 anos, brasileiro, casado, aposentado, portador da CI/RG n. 12R563686 

SSI/SC, inscrito no CPF/MF sob n. 138.032.479-34, residente e domiciliado 

na Avenida das Acácias, n. 930, Setor Residencial Sul, no Município de 

Sinop/MT, CEP: 78550-057, telefones (66) 3531-5031 ou (66) 99645-2496. 

POLO PASSIVO: IRIS ANNA ALGAYER, 83 anos, brasileira, casada, 

aposentada, portadora da CI/RG n. 644942 SSP/MT, inscrita no CPF/MF 

sob n. 886.122.011-87, residente e domiciliada na Avenida das Acácias, n. 

930, Setor Residencial Sul, no Município de Sinop/MT, CEP: 78550-057, 

telefones (66) 3531-5031 ou (66) 99645-2496. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DE TERCEIROS INTERESSADOS de que foi DECRETADA A INTERDIÇÃO de 

Iris Anna Algayer, devidamente qualificada nos autos, declarando sua 

incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida 

civil, nomeando como sua curadora Arnildo José Algayer, que deverá 

prestar compromisso de bem e fielmente exercer o cargo, em 

conformidade com o dispositivo da SENTENÇA abaixo transcrito. 

Despacho/Decisão: 3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 4º, 

inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECRETO 

A INTERDIÇÃO de Iris Anna Algayer, devidamente qualificada nos autos, 

declarando sua incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, 

negociais e da vida civil, nomeando como sua curadora Arnildo José 

Algayer, que deverá prestar compromisso de bem e fielmente exercer o 

cargo. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.3.1 Intime(m)

-se o(s) curador(es) para prestar(em) compromisso definitivo no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do artigo 759 do Código de Processo Civil, bem 

como que não poderá(ão) por qualquer modo alienar ou onerar bens 

móveis, imóveis ou de qualquer natureza, pertencentes ao curatelado, 

sem autorização judicial. Se o caso, os valores recebidos do INSS 

deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e bem-estar 

do interdito, podendo o curador ser chamado a qualquer momento para a 

respectiva prestação de contas.3.2. Em obediência ao disposto no artigo 

755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro de Pessoas Naturais e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do TJMT e na 

plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente.3.3. Sem 

custas ou honorários, em decorrência dos benefícios de gratuidade e 

elementares do procedimento.3.4 Dou a presente por publicada em 

audiência. Presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.E, 

para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO DE SOUSA 

NERE, digitei. SINOP, 27 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, 
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com o 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-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007424-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL LUIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1007424-87.2019.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Bem 

de Família]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ISMAEL LUIZ DE 

OLIVEIRA, Endereço: RUA DOS MOGNOS, 412, - DE 401/402 A 799/800, 

LOTEAMENTO VILLAGE, SINOP - MT - CEP: 78555-283 POLO PASSIVO: 

Nome: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA, Endereço: RUA DOS MOGNOS, 412, - 

DE 401/402 A 799/800, LOTEAMENTO VILLAGE, SINOP - MT - CEP: 

78555-283 PESSOAS A SEREM INTIMADAS: TERCEIROS INTERESSADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de 

que foi decretada a INTERDIÇÃO de Luiz Antonio de Oliveira, devidamente 

qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de 

atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como seu(sua)(s) 

curador(a)(es/s) Ismael Luiz de Oliveira, que deverá prestar compromisso 

de bem e fielmente exercer o cargo, em conformidade com o dispositivo da 

sentença abaixo transcrito. SENTENÇA: Vistos etc. 1. ISMAEL LUIZ DE 

OLIVEIRA ingressou com a presente ação de CURATELA de LUIZ 

ANTONIO DE OLIVEIRA, alegando, em síntese, que o interditando é seu 

genitor, o qual sofreu Acidente Vascular Cerebral - AVC, em 31/03/2019, 

não conseguindo mais assumir os atos da vida civil, necessitando de 

cuidados a todo o momento. Assim, requer a sua nomeação como 

curador. Juntou documentos. Recebida a inicial, a parte autora foi 

nomeada como curadora provisória (Id. 21470857), oportunidade em que 

foi designada audiência de entrevista, que ocorreu neste ato. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. 2. O feito dispensa maior dilação probatória, 

sendo desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento, 

uma vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a apreciação 

do pedido inicial, precipuamente a audiência de entrevista hoje realizada, 

razão pela qual, passo ao julgamento do feito no estado em que se 

encontra. 2.1. A interdição constitui-se em instituto jurídico que visa a 

proteção das pessoas incapazes, bem como de seu patrimônio, de 

eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que atuará substituindo 

ou completando a vontade do interditando, conforme os limites da curatela. 

Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é uma medida de proteção 

consistente em declarar, o poder judiciário, que em determinada pessoa 

não se verifica o pressuposto da plena capacidade para prover seus 

próprios negócios, falha que a inibe da prática dos atos da vida civil.” 

(DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 20ª edição. São Paulo: 

Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre que, com a entrada em vigor da 

Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência houve a 

revogação da previsão legal de incapacidade civil absoluta decorrente de 

deficiência mental ou física, conforme nova redação do artigo 4º do 

Código Civil (com redação dada pela Lei nº 13.146/2015): “Art. 4º São 

incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: (...) III 

- aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da Lei nº 13.146/2015 dispõe que 

“toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido Estatuto estabelece 

que “a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de 

sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê também que, 

“quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela” 

(§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se constitui em medida protetiva 

extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, art. 84, Lei nº 13.146/2015). 

Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 

13.146/2015), verifica-se que o legislador, em homenagem ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, pretendeu que a pessoa com deficiência 

deixe de ser taxada como incapaz, para ser considerada – em uma 

perspectiva constitucional isonômica – dotada de plena capacidade legal, 

ainda que haja a necessidade de adoção de institutos assistenciais 

específicos, como a tomada de decisão apoiada e, extraordinariamente, a 

curatela, para a prática de atos na vida civil. Confirmando tal tese está o 

artigo 747 e seguintes do novo Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015) que estabelece o instituto da interdição. Com efeito, o artigo 

755 do Código de Processo Civil preceitua que ao decretar a interdição, o 

juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, segundo o estado e o 

desenvolvimento mental do interdito (I) e, considerará as características 

pessoais do interdito, observando suas potencialidades, habilidades, 

vontades e preferências (II). Desse modo, na análise do caso concreto 

cabe ao magistrado verificar se é o caso de aplicação da medida 

extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para a prática de certos 

atos de acordo com seu estado e desenvolvimento mental, observando-se 

suas características pessoais. No presente caso, não bastassem os 

laudos médicos coligidos na inicial, a avaliação da deficiência do (a) 

interditando (a) pelo critério biopsicossocial, realizada pela equipe 

multiprofissional e interdisciplinar desta Comarca e acostada aos autos no 

Id. 26780099 atestou que a parte requerida sofreu AVC isquêmico na 

região de núcleos da base e cápsula interna à esquerda com sequela de 

hemiparesia à direita e disartria (CID 10 163.0), encontrando-se acamado e 

totalmente dependente de cuidados de terceiros, sendo indicado pelo 

mencionado relatório e pela entrevista ora levada a cabo que a doença o 

incapacita para os atos da vida civil, administrar seus bens ou manifestar 

sua vontade de forma válida. Consta, ainda, que a situação é duradoura e 

irreversível. Cabe salientar que o relatório multidisciplinar não foi 

impugnado pelas partes. Ainda, confirmando a incapacidade civil do 

interditando, em audiência de interrogatório restou gravado em vídeo que o 

interditando apresentou dificuldades na fala. Aos ser questionado quanto 

aos seus dados pessoais, como nome e idade, respondeu de forma 

equivocada e, por fim, não lembrou o nome correto do filho que lhe 

acompanhava no ato, qual seja, o autor. Destarte, as provas contidas nos 

autos indicam que o interditando não tem condições mínimas de gerir seus 

próprios atos. Tal situação, portanto, justifica sua submissão aos termos 

da curatela, havendo a necessidade de ser reconhecida a incapacidade 

do interditando para a prática dos atos da vida civil, visto concluir-se que o 

mesmo é desprovido da plena capacidade de fato, sendo aplicável o 

disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Com relação ao rol de legitimados 

para o ajuizamento de pedido de interdição e respectiva nomeação para 

curador dispõem os artigos 747, incisos I a IV e 755, inciso I e § 1º, ambos 

do Código de Processo Civil: “Art. 747. A interdição pode ser promovida: I - 

pelo cônjuge ou companheiro; II - pelos parentes ou tutores; III - pelo 

representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV 

- pelo Ministério Público.” “Art. 755. Na sentença que decretar a interdição, 

o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o requerente da interdição, 

(...); (...) § 1º A curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender 

aos interesses do curatelado.” No presente caso, o requerente é filho do 

interditando, portanto, possui legitimidade para pedir a interdição e ser 

nomeada curadora, nos termos dos supracitados dispositivos legais. Por 

fim, com relação a eventuais bens em nome do interditando, impende 

consignar que o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição 

de hipoteca legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de 

Processo Civil, “a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens 

do incapaz que se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do 

curatelado ao tempo da interdição”. Desse modo, considerando que o 

curador não poderá alienar ou onerar bem de qualquer natureza 

pertencente ou que venha a pertencer ao(a) curatelado(a) sem 

autorização judicial e que os valores porventura recebidos de entidade 

previdenciária ou em decorrência dos rendimentos de seus bens deverão 

ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar da 

curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 1.748 e 1.749), dispenso a prestação 

anual de contas prevista no artigo 84, § 4º da lei 13.146/2015, sem 

prejuízo da intimação para tanto em momento futuro. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Luiz Antonio de Oliveira, 
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devidamente qualificado nos autos, declarando sua incapacidade civil para 

a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida civil, nomeando como 

seu(sua)(s) curador(a)(es/s) Ismael Luiz de Oliveira, que deverá prestar 

compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por conseguinte, julgo 

extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 

755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no Registro de Pessoas Naturais e 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do TJMT e na 

plataforma de editais do CNJ, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local 1 (uma) vez, e no órgão oficial por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do 

curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 

interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. Sem 

custas. Sem condenação em honorários advocatícios. Dou a presente por 

publicada em audiência. Presentes intimados. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO 

DE SOUSA NERE, digitei. SINOP, 27 de março de 2020. (Assinado 

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

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004369-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON OAB - MT20719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. R. V. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO- TERCEIROS INTERESSADOS 

Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1004369-65.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: IEDA GONCALVES DOS 

SANTOS Endereço: RUA DOS LIMOEIROS, - ATÉ 413/414, JARDIM 

JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-700 POLO PASSIVO: Nome: LUIS 

CARLOS RAMOS VASQUES Endereço: RUA DOS LIMOEIROS, - ATÉ 

413/414, JARDIM JACARANDÁS, SINOP - MT - CEP: 78557-700 PESSOAS 

A SEREM INTIMADAS: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, de foi decretada a 

INTERDIÇÃO de Luís Carlos Ramos Vasques, devidamente qualificado nos 

autos, declarando sua incapacidade civil para a prática de atos 

patrimoniais, negociais e da vida civil. Nomeio como sua curadora Ieda 

Gonçalves dos Santos, que deverá prestar compromisso de bem e 

fielmente exercer o cargo, conforme a SENTENÇA abaixo transcrita. 

SENTENÇA: 1. Vistos etc. Ieda Gonçalves dos Santos ingressou com a 

presente ação de “Interdição com Pedido Antecipatório de Tutela” de Luís 

Carlos Ramos Vasques, alegando, em síntese, que o interditando é seu 

esposo, o qual é portador de hipertensão secundária, parada cardíaca e 

sequela de doenças cerebrovasculares, bem como encontra-se acamado, 

não conseguindo assumir os atos da vida civil. Assim, requer a sua 

nomeação como curadora. Juntou documentos. Recebida a inicial, fora 

concedida a tutela antecipatória, nomeando a requerente como curadora 

provisória do interditando (Id. 12918458). Designada a audiência de 

entrevista, esta restou prejudicada (Id. 13689018), tendo em vista a 

impossibilidade de comparecimento do interditando, devido ao fato de este 

estar acamado, conforme certidão de Id. 14022878. A Defensoria Pública 

fora nomeada como curadora especial do interditando, razão pela qual 

impugnou o pedido por negativa geral (Id. 17634478). Fora determinado a 

realização de avaliação de deficiência pelo critério biopsicossocial (Id. 

19379921), ao qual fora aportado aos autos (Id. 21321855). O Ministério 

Público manifestou-se de forma favorável à procedência do pedido, 

indicando que a curatela deveria abranger os limites de todos os atos da 

vida civil, patrimoniais e negociais, disciplinados no art. 85 do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência e do art. 1.782 do Código Civil (Id. 21844501). 2. É 

o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 2.1. O feito dispensa maior dilação 

probatória, sendo desnecessária a realização da audiência de instrução e 

julgamento, uma vez que a prova produzida nos autos é suficiente para a 

apreciação do pedido inicial, precipuamente a avaliação de deficiência pelo 

critério biopsicossocial, razão pela qual, passo ao julgamento do feito no 

estado em que se encontra. 2.2. A interdição constitui-se em instituto 

jurídico que visa à proteção das pessoas incapazes, bem como de seu 

patrimônio, de eventuais prejuízos, com a nomeação de curador que 

atuará substituindo ou completando a vontade do interditando, conforme 

os limites da curatela. Ensina a nobre Maria Helena Diniz: “A interdição é 

uma medida de proteção consistente em declarar, o poder judiciário, que 

em determinada pessoa não se verifica o pressuposto da plena 

capacidade para prover seus próprios negócios, falha que a inibe da 

prática dos atos da vida civil.” (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil 

brasileiro. 20ª edição. São Paulo: Saraiva, 2004. Vol. 01. Pág. 164). Ocorre 

que, com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa 

com Deficiência houve a revogação da previsão legal de incapacidade civil 

absoluta decorrente de deficiência mental ou física, conforme nova 

redação do artigo 4º do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 

13.146/2015): “Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à 

maneira de os exercer: ...) III - aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade;” Outrossim, o artigo 4º da 

Lei nº 13.146/2015 dispõe que “toda pessoa com deficiência tem direito à 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá 

nenhuma espécie de discriminação.” Por sua vez, o artigo 84 do referido 

Estatuto estabelece que “a pessoa com deficiência tem assegurado o 

direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. Por outro lado, o novo Diploma Legal prevê 

também que, “quando necessário, a pessoa com deficiência será 

submetida à curatela” (§ 1º, art. 84, Lei nº 13.146/2015), a qual se 

constitui em medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades 

e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (§ 3º, 

art. 84, Lei nº 13.146/2015). Assim, da análise do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência (Lei n. 13.146/2015), verifica-se que o legislador, em 

homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, pretendeu que a 

pessoa com deficiência deixe de ser taxada como incapaz, para ser 

considerada – em uma perspectiva constitucional isonômica – dotada de 

plena capacidade legal, ainda que haja a necessidade de adoção de 

institutos assistenciais específicos, como a tomada de decisão apoiada e, 

extraordinariamente, a curatela, para a prática de atos na vida civil. 

Confirmando tal tese está o artigo 747 e seguintes do Código de Processo 

Civil (Lei n. 13.105/2015) que estabelece o instituto da interdição. Com 

efeito, o artigo 755 do Código de Processo Civil preceitua que ao decretar 

a interdição, o juiz nomeará curador e fixará os limites da curatela, 

segundo o estado e o desenvolvimento mental do interdito (I) e, 

considerará as características pessoais do interdito, observando suas 

potencialidades, habilidades, vontades e preferências (II). Desse modo, na 

análise do caso concreto cabe ao magistrado verificar se é o caso de 

aplicação da medida extraordinária, limitando a capacidade do sujeito para 
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a prática de certos atos de acordo com seu estado e desenvolvimento 

mental, observando-se suas características pessoais. No presente caso, 

a avaliação de deficiência pelo critério biopsicossocial atestou que o 

interditando é portador de hipertensão secundária (CID 10: I15), parada 

cardíaca (CID I46), sequela de doenças cerebrovasculares (CID I69.8) e 

outros sintomas relativos a parada respiratória (CID R09.2), o que o 

inviabiliza de administrar seus bens e expressar sua vontade, conforme 

decorre dos atestados médicos de id. 12841109, p.1 e 2. Em outros 

termos, a avaliação de deficiência pelo critério biopsicossocial indicou que 

o interditando não reúne as condições mínimas para gerir sua própria vida 

ou administrar seus bens. Destarte, as provas contidas nos autos indicam 

que o interditando não tem condições mínimas de gerir seus próprios atos. 

Tal situação, portanto, justifica sua submissão aos termos da curatela, 

havendo a necessidade de ser reconhecida a incapacidade do 

interditando para a prática dos atos da vida civil, visto concluir-se que o 

mesmo é desprovido da plena capacidade de fato, sendo aplicável o 

disposto no artigo 1.767 do Código Civil. Assim, comprovada a 

incapacidade do interditando, impõe-se diferenciar a legitimidade para 

requerer a interdição, disciplinada nos artigos 1.768 do Código Civil e 747 

do Código de Processo Civil, da legitimidade para exercer a curatela, 

disciplinada no artigo 1.775, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Civil. Com efeito, a 

legitimidade para requerer a curatela refere-se às pessoas que a lei 

confere o poder de pedir a interdição de outrem. Trata-se de ordem 

taxativa que não comporta ampliação (neste sentido: AZEVEDO, Álvaro 

Villaça. Comentários ao Código Civil. 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 2003. 

Vol. 19. Pág. 445). Por outro lado, a legitimidade para o exercício da 

curatela, disciplinada pelo artigo 1.775, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Civil, 

refere-se às pessoas que a lei confere o poder de exercer a curatela de 

outrem. Trata-se de ordem não taxativa que deve respeitar o melhor 

interesse do curatelado (neste sentido, novamente: AZEVEDO, Álvaro 

Villaça. Comentários ao Código Civil. 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 2003. 

Vol. 19. Pág. 466). De igual forma, o artigo 755 do Código de Processo Civil 

assevera que a curatela deverá ser atribuída a quem melhor possa 

atender aos interesses do curatelado. Confira-se: “Art. 755. Na sentença 

que decretar a interdição, o juiz: I - nomeará curador, que poderá ser o 

requerente da interdição, (...); (...) § 1º A curatela deve ser atribuída a 

quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.” Vale ressaltar 

que, embora a regra seja respeitar a ordem legal disciplinada no artigo 

1.775, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Civil, a existência de motivo grave, aferido 

de acordo com o melhor interesse do curatelado, pode resultar na 

nomeação de quem, de fato, represente o melhor interesse do 

interditando. No presente caso, constata-se que a observância à ordem 

legal, disciplinada no dispositivo citado alhures, se coaduna com o melhor 

interesse do interditando, porquanto o autor é seu cônjuge, conforme faz 

prova certidão de casamento (Id. 12841074), além de possuir aptidão para 

o exercício da curatela. Portanto, resta cristalino que a atual curadora 

provisória do interditando é a pessoa mais apta a exercer o referido 

múnus, porquanto representa o melhor interesse deste. Por fim, com 

relação a eventuais bens em nome do interditando, impende consignar que 

o Código de Processo Civil não mais prevê a constituição de hipoteca 

legal, sendo que de acordo com o artigo 757 do Código de Processo Civil, 

“a autoridade do curador estende-se à pessoa e aos bens do incapaz que 

se encontrar sob a guarda e a responsabilidade do curatelado ao tempo 

da interdição”. Desse modo, considerando que a curadora não poderá 

alienar ou onerar bem de qualquer natureza pertencente ou que venha a 

pertencer ao curatelado sem autorização judicial e que os valores 

porventura recebidos de entidade previdenciária ou em decorrência dos 

rendimentos de seus bens deverão ser aplicados exclusivamente na 

saúde, alimentação e no bem-estar da curatelada (CC, art. 1.774 C/C arts. 

1.748 e 1.749), dispenso a prestação de contas. 3. Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 4º, inciso III, do Código Civil e artigo 747 e seguintes 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, 

consequentemente, DECRETO A INTERDIÇÃO de Luís Carlos Ramos 

Vasques, devidamente qualificado nos autos, declarando sua 

incapacidade civil para a prática de atos patrimoniais, negociais e da vida 

civil. Nomeio como sua curadora Ieda Gonçalves dos Santos, que deverá 

prestar compromisso de bem e fielmente exercer o cargo. Por 

conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 3.1. Em obediência ao 

disposto no artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 3.2. Sem custas. Sem condenação em 

honorários advocatícios. 3.3. Arquivem-se estes, com as baixas e 

anotações de estilo. 3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ARNALDO DE SOUSA 

NERE, digitei. SINOP, 27 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.
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PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))
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N. T. E. O. (REQUERIDO)

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

Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1003727-58.2019.8.11.0015 Vistos. Intimem-se as partes para que 

carreiem em dez dias, fotocópia da matrícula do imóvel acordado ou 

contrato de compra e venda, sob pena de não homologação do acordo. 

Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Serve a presente decisão como 

mandado/Carta Precatória. Sinop/MT, 27 de março de 2020. Gleidson de 
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DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1003027-19.2018.8.11.0015 Vistos. Cuida-se de ação de reconhecimento 

e dissolução de união estável, com sentença homologatória proferida em 

audiência, coligida ao id 19503005, onde as partes pactuaram a divisão do 

imóvel comum em 50% para cada. Ao id 26232495, aportou petição de 

Lurdes pugnando que o ex consorte desocupe o bem comum e seja 

intimado para ou adquirir sua quota parte. Decido. Analisando os autos, 

observa-se que o objeto do último pedido versa sobre ação de alienação 

de coisa comum de competência de uma das varas cíveis. Acerca do 

assunto, cumpre ressaltar que realizada a partilha dos bens amealhados 

durante a união estável ou casamento, a comunhão de bens outrora 

existente é substituída pelo condomínio, em que ambas as partes 

tornam-se titulares do mesmo bem, na parte que proporcionalmente lhes 

cabem. Assim, conforme reiterada jurisprudência, a relação entre 

ex-cônjuges ou ex-conviventes passa a ser regida pelas regras de Direito 

Civil, justamente ante a formação do condomínio afeto direta e somente ao 

direito de propriedade, cabendo a discussão quanto a eventual extinção 

de tal condomínio ao juízo cível, a afastar, portanto, a competência do 

Juízo de Família para o trato da matéria, a qual se exaure com a dissolução 

do vínculo entre os consortes e a partilha dos bens. Ademais, não há que 

se falar em cumprimento de sentença de obrigação oriunda do título judicial 

firmado no juízo especializado, uma vez que a partilha de bens não cria 

obrigação de fazer de venda do imóvel, apenas instaura, por meio do 

correspondente provimento constitutivo, o condomínio entre as partes. 

Esse, aliás, tem sido o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, 

inclusive do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BEM 

IMÓVEL PARTILHADO NO ACORDO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

EXAURIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO DE 

CUNHO CIVIL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PRECEDENTE (CC 

134.756/GO, MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE). CONFLITO CONHECIDO 

PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL 

DE TAGUATINGA - DF, O SUSCITADO. (...) pelo que consta dos autos, o 

título judicial, objeto da referida ação executiva, foi formado a partir de 

decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de 

Macapá/AP que homologou o acordo de divórcio (e-STJ, fl. 33), 

estabelecendo, no que interessa ao presente incidente, regra de divisão 

dos valores provenientes de locação de bem imóvel comum. O objetivo da 

ação, portanto, é apenas o cumprimento de obrigação estabelecida entre 

as partes, e como anotado no parecer ministerial, "(...) verifica-se que a 

causa em questão versa sobre obrigação cível decorrente de sentença de 

partilha de bens em ação de divórcio, hábil a atrair a competência do MM. 

Juízo de Direito da Vara Cível (...)" (e-STJ, fl. 540). Nesse contexto, 

apreciando caso análogo ao dos autos (CC 134.756/GO, DJ de 

20/10/2014), cujos fundamentos são plenamente aplicáveis à hipótese, o 

Min. Marco Aurélio Bellizze, com base em orientação jurisprudencial do 

STJ, pronunciou-se nos termos da seguinte ementa: CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. SEPARAÇÃO DO CASAL. PARTILHA DE BENS QUE 

PERMANECERAM EM CONDOMÍNIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA QUE OBJETIVA, NA VERDADE, A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. 

PRETENSÃO REGIDA POR NORMAS DE DIREITO CIVIL E NÃO DE FAMÍLIA. 

NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DOS ARTS. 475-P, II, E 575, II, DO CPC. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. (...) é de se observar que a partilha 

efetivamente foi realizada na sentença proferida pelo Juízo suscitante, na 

qual ficou consignado que cada um dos cônjuges teria o direito à metade 

dos bens arrolados na inicial, exaurindo, assim, a competência quanto à 

matéria afeta à Vara de Família. O que se pretende com a ação objeto do 

presente conflito, de fato, é a extinção do condomínio existente entre as 

partes após a separação, matéria que versa sobre direito das coisas, nos 

termos do art. 1.320 do Código Civil, a qual é de competência do Juízo 

Cível, porquanto, neste caso, não subsiste mais a mancomunhão, mas, 

simplesmente, um condomínio, regido pelas normas que lhe são 

pertinentes e não pelo direito de família (REsp n. 435.935/RS, Relator o 

Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 17/10/2005). Ressalte-se que, "se os 

bens do casal foram partilhados em regime de condomínio, a extinção 

deste se dá por ação de divisão, e não por nova partilha" (REsp n. 

255.059/RS, Relator o Ministro Ari Pargendler, DJ de 28/8/2000) (...) O 

presente caso é análogo ao precedente colacionado, devendo-se 

estabelecer a mesma solução jurídica acerca da fixação do juízo 

competente para o julgamento da presente demanda. Ante o exposto, 

conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 5ª 

VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - DF, o suscitado. Comunique-se a 

autoridade judiciária suscitante acerca da presente decisão. Intimem-se. 

(STJ- CC 151.186, Segunda Seção, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

julgado em 15.02.2018) "O que se pretende com a ação objeto do presente 

conflito, de fato, é a extinção do condomínio existente entre as partes 

após a separação, matéria que versa sobre direito das coisas, nos termos 

do art. 1.320 do Código Civil, a qual é de competência do Juízo Cível, 

porquanto, neste caso, não subsiste mais a mancomunhão, mas, 

simplesmente, um condomínio, regido pelas normas que lhe são 

pertinentes e não pelo direito de família" (REsp n. 435.935/RS, Relator o 

Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 17/10/2005). Desta forma, toda e 

qualquer diligência referente ao imóvel comum, deve ser resolvido em 

outro juízo, razão pela qual, indefiro o pedido de id 26232493, devendo a 

parte interessada manejar ação cabível no juízo competente. No mais, 

proceda-se nos termos da sentença proferida nos autos, arquivando-se 

os autos a final. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 05 de março de 2020. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1003027-19.2018.8.11.0015 Vistos. Cuida-se de ação de reconhecimento 

e dissolução de união estável, com sentença homologatória proferida em 

audiência, coligida ao id 19503005, onde as partes pactuaram a divisão do 

imóvel comum em 50% para cada. Ao id 26232495, aportou petição de 

Lurdes pugnando que o ex consorte desocupe o bem comum e seja 

intimado para ou adquirir sua quota parte. Decido. Analisando os autos, 

observa-se que o objeto do último pedido versa sobre ação de alienação 

de coisa comum de competência de uma das varas cíveis. Acerca do 

assunto, cumpre ressaltar que realizada a partilha dos bens amealhados 

durante a união estável ou casamento, a comunhão de bens outrora 

existente é substituída pelo condomínio, em que ambas as partes 

tornam-se titulares do mesmo bem, na parte que proporcionalmente lhes 

cabem. Assim, conforme reiterada jurisprudência, a relação entre 

ex-cônjuges ou ex-conviventes passa a ser regida pelas regras de Direito 

Civil, justamente ante a formação do condomínio afeto direta e somente ao 

direito de propriedade, cabendo a discussão quanto a eventual extinção 

de tal condomínio ao juízo cível, a afastar, portanto, a competência do 

Juízo de Família para o trato da matéria, a qual se exaure com a dissolução 

do vínculo entre os consortes e a partilha dos bens. Ademais, não há que 

se falar em cumprimento de sentença de obrigação oriunda do título judicial 

firmado no juízo especializado, uma vez que a partilha de bens não cria 

obrigação de fazer de venda do imóvel, apenas instaura, por meio do 

correspondente provimento constitutivo, o condomínio entre as partes. 

Esse, aliás, tem sido o entendimento jurisprudencial acerca da matéria, 

inclusive do egrégio Superior Tribunal de Justiça: "CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BEM 

IMÓVEL PARTILHADO NO ACORDO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. 

EXAURIMENTO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO DE 

CUNHO CIVIL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PRECEDENTE (CC 

134.756/GO, MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE). CONFLITO CONHECIDO 

PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL 

DE TAGUATINGA - DF, O SUSCITADO. (...) pelo que consta dos autos, o 

título judicial, objeto da referida ação executiva, foi formado a partir de 

decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões de 

Macapá/AP que homologou o acordo de divórcio (e-STJ, fl. 33), 

estabelecendo, no que interessa ao presente incidente, regra de divisão 

dos valores provenientes de locação de bem imóvel comum. O objetivo da 

ação, portanto, é apenas o cumprimento de obrigação estabelecida entre 

as partes, e como anotado no parecer ministerial, "(...) verifica-se que a 

causa em questão versa sobre obrigação cível decorrente de sentença de 
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partilha de bens em ação de divórcio, hábil a atrair a competência do MM. 

Juízo de Direito da Vara Cível (...)" (e-STJ, fl. 540). Nesse contexto, 

apreciando caso análogo ao dos autos (CC 134.756/GO, DJ de 

20/10/2014), cujos fundamentos são plenamente aplicáveis à hipótese, o 

Min. Marco Aurélio Bellizze, com base em orientação jurisprudencial do 

STJ, pronunciou-se nos termos da seguinte ementa: CONFLITO NEGATIVO 

DE COMPETÊNCIA. SEPARAÇÃO DO CASAL. PARTILHA DE BENS QUE 

PERMANECERAM EM CONDOMÍNIO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA QUE OBJETIVA, NA VERDADE, A EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. 

PRETENSÃO REGIDA POR NORMAS DE DIREITO CIVIL E NÃO DE FAMÍLIA. 

NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DOS ARTS. 475-P, II, E 575, II, DO CPC. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. (...) é de se observar que a partilha 

efetivamente foi realizada na sentença proferida pelo Juízo suscitante, na 

qual ficou consignado que cada um dos cônjuges teria o direito à metade 

dos bens arrolados na inicial, exaurindo, assim, a competência quanto à 

matéria afeta à Vara de Família. O que se pretende com a ação objeto do 

presente conflito, de fato, é a extinção do condomínio existente entre as 

partes após a separação, matéria que versa sobre direito das coisas, nos 

termos do art. 1.320 do Código Civil, a qual é de competência do Juízo 

Cível, porquanto, neste caso, não subsiste mais a mancomunhão, mas, 

simplesmente, um condomínio, regido pelas normas que lhe são 

pertinentes e não pelo direito de família (REsp n. 435.935/RS, Relator o 

Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 17/10/2005). Ressalte-se que, "se os 

bens do casal foram partilhados em regime de condomínio, a extinção 

deste se dá por ação de divisão, e não por nova partilha" (REsp n. 

255.059/RS, Relator o Ministro Ari Pargendler, DJ de 28/8/2000) (...) O 

presente caso é análogo ao precedente colacionado, devendo-se 

estabelecer a mesma solução jurídica acerca da fixação do juízo 

competente para o julgamento da presente demanda. Ante o exposto, 

conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 5ª 

VARA CÍVEL DE TAGUATINGA - DF, o suscitado. Comunique-se a 

autoridade judiciária suscitante acerca da presente decisão. Intimem-se. 

(STJ- CC 151.186, Segunda Seção, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

julgado em 15.02.2018) "O que se pretende com a ação objeto do presente 

conflito, de fato, é a extinção do condomínio existente entre as partes 

após a separação, matéria que versa sobre direito das coisas, nos termos 

do art. 1.320 do Código Civil, a qual é de competência do Juízo Cível, 

porquanto, neste caso, não subsiste mais a mancomunhão, mas, 

simplesmente, um condomínio, regido pelas normas que lhe são 

pertinentes e não pelo direito de família" (REsp n. 435.935/RS, Relator o 

Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 17/10/2005). Desta forma, toda e 

qualquer diligência referente ao imóvel comum, deve ser resolvido em 

outro juízo, razão pela qual, indefiro o pedido de id 26232493, devendo a 

parte interessada manejar ação cabível no juízo competente. No mais, 

proceda-se nos termos da sentença proferida nos autos, arquivando-se 

os autos a final. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 05 de março de 2020. 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1000287-20.2020.8.11.0015 Vistos. 1. Processe-se em segredo de 

justiça. 2. Tendo em vista as consignações/empréstimos constantes no 

holerite da genitora (id 28124776), defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

em conformidade com o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil. O 

benefício compreende as isenções constantes no art. 98, § 1º, incisos I a 

IX, do Código de Processo Civil. 3. Com relação ao pedido de alimentos em 

favor de filha maior de idade, em que pese o dever de prestar alimentos 

decorrentes do poder familiar cessar, em regra, com a maioridade civil, 

tenho que os documentos amealhados junto à petição inicial são aptos, em 

sede de cognição sumária, a comprovar a necessidade da prole, que por 

sua vez se matriculou em instituição de ensino superior e, como fato 

notório, é uma transição tardia até o auto sustento, onde pela 

solidariedade, os pais devem auxiliar na realização profissional do filho 

propiciando o seu melhor interesse. 3.1 Outrossim, levando-se em conta o 

extrato de id 28125507, dando conta que o pagamento do salário do 

requerido se dá em três parcelas mensais, auferindo total aproximado de 

R$6.000,00, além de auxílio alimentação em torno de R$ 1.000,00, e que o 

sustento incumbe a ambos genitores, arbitro os alimentos provisórios em 

140% do salário mínimo vigente, em favor da prole em comum, a ser 

colocado à disposição da filha, em conta bancária de titularidade desta a 

ser informada em cinco dias no feito, até o dia 10 (dez) de cada mês, 

devidos a partir da citação, podendo, caso lhe aprouve, entregar o saldo 

do cartão alimentação à filha e depositar a diferença, nos exatos termos 

ora fixados . 4. Designo audiência de conciliação/mediação com o Núcleo 

Conciliatório desta Vara, neste foro, para o dia 25 de agosto de 2020, às 

14:00 horas, em conformidade com o art. 695, “caput”, do Código de 

Processo Civil. 5. Cite-se a parte ré e intimem-se as partes e seus 

advogados para que compareçam à audiência. 6. Consigne-se que as 

partes deverão comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

acompanhadas de seus advogados ou de defensores públicos, em 

conformidade com o art. 695, § 4º, do Código de Processo Civil. 7. Ciência 

à Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz. 8. Na audiência, se não for houver acordo, poderá a parte ré 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 

a partir da data de realização da audiência de tentativa de conciliação, em 

conformidade com o art. 697 c/c o art. 335, “caput” e inciso I, do Código de 

Processo Civil. 9. Oferecida contestação, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação, sob 

pena de preclusão, em conformidade com o art. 351 do Código de 

Processo Civil. 10. Após, com ou sem manifestação da parte autora, vista 

dos autos ao Ministério Público. 11. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para prolação de decisão. 12. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Serve a presente decisão como 

mandado/Carta Precatória. Sinop/MT, 26 de março de 2020. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #
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GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Divórcio, onde as partes, João 

Teixeira de Paula e Marcilene Izidoro da Silva de Paula, em audiência, 

pactuaram acerca do divórcio, alimentos, guarda e visitas da prole em 

comum, bem como declararam a ausência de bens para partilha. Juntaram 

documentos. 2. É o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Resta 

satisfatoriamente comprovado nos autos o desejo dos requerentes em se 

divorciarem, estando patente a inviabilidade e impossibilidade de 

reconciliação. Não há mais que se exigir lapso temporal para o divórcio, já 

que o § 6º do artigo 226 da CF, com a alteração promovida pela EC 

66/2010, dispõe simplesmente que “O casamento civil pode ser dissolvido 

pelo divórcio”. Outrossim, o Ministério Público pugnou pela homologação da 

avença (Id. 18807773). Assim, a dissolução da sociedade conjugal é 

medida que se impõe. No mais, o acordo avençado entre as partes se 

mostra hígido, eis que satisfatoriamente resguardados os interesses dos 

envolvidos (Id. 15247483), onde declararam, ainda, a inexistência de bens 

para partilha. 3. DISPOSITIVO. 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos do artigo 

art. 226, § 6º da Constituição Federal e artigo 487, inciso III, “b” do Código 

de Processo Civil, decretar o divórcio de João Teixeira de Paula e 

Marcilene Izidoro da Silva de Paula, e ao mesmo tempo homologar o acordo 

pactuado no que tange às condições que o regerão. A mulher voltará a 

usar o nome de solteira, ou seja, Marcilene Izidoro da Silva. 3.2. Após o 
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trânsito em julgado, sirva-se cópia da presente decisão como mandado de 

averbação ao registro civil competente, encaminhando-se para o 

cumprimento sob os auspícios da Justiça Gratuita, consignando-se que a 

cônjuge virago voltará a utilizar o nome de solteira, qual seja, Marcilene 

Izidoro da Silva, não havendo necessidade de envio para este juízo de 

cópia da certidão de casamento, eis que a parte interessada é quem 

diligenciará na obtenção de sua via. 3.3. Sem sucumbência, por se tratar 

de partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita. 3.4. Após o 

trânsito em julgado e, cumpridas todas as deliberações, ao arquivo. 3.5. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 27 de março 

de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito #
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 

#1008981-46.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GILMAR MISTURA REU: 

TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Vistos etc. I – Da 

detida análise dos autos, mister os seguintes ESCLARECIMENTOS: (a) Em 

DECISÃO LIMINAR de ID. 21166785, foi DEFERIDO “PARCIALMENTE o 

PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO/EMBARGO 

das OBRAS do LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA CATARINA, de 

propriedade do Requerido, bem como seja ANOTADA a EXISTÊNCIA da 

presente DEMANDA à MARGEM da MATRÍCULA do IMÓVEL objeto do 

empreendimento, qual seja, Matrícula nº 69.883, do CRI de Sinop, nos 

termos do art. 54 da Lei 13.097/2015”. Nesse sentido, com relação ao 

PEDIDO de fixação de “prazo razoável para que a requerida promova as 

retificações necessárias ao projeto, a fim de adequá-lo à convenção das 

partes (CPC, 536), ou seja, de que a ‘Rua’ ou ‘Avenida’, esta última 

composta por 02 (duas) pistas de rolamento, canteiro central e passeios 

(um de cada lado da via), na forma do plano diretor municipal, seja 

edificada integralmente sobre o imóvel da ré Trevisol Empreendimentos 

Imobiliários, sob pena de multa diária (CPC, 537) e conversão da obrigação 

em perdas e danos (CPC, 499, 500)”, este foi INDEFERIDO, eis que trata-se 

de SATISFAÇÃO do PROVIMENTO FINAL pretendido por meio do instituto 

da antecipação dos efeitos da tutela. E, da mesma forma, “TAMBÉM NÃO 

MERECE ACOLHIMENTO o PEDIDO para que ‘requerida se abstenha de 

comercializar os lotes do Residencial Santa Catarina, até que sejam 

concluídas as retificações ao projeto (CPC, 301)’, a uma porque, como dito 

alhures, as eventuais retificações não o serão promovidas em sede de 

liminar, a duas porque ao Autor não cabe postular em nome de terceiro 

(art. 18 do CPC/2015), ou seja, não compete a ele obstar eventual negócio 

jurídico de terceiras pessoas (Requerida e eventual adquirente), na 

medida em que o Autor não é, ao que parece, um desses compradores, 

tampouco faz parte de Associação de Moradores”. (b) Trata-se, portanto, 

de DECISÃO em VIGOR, na medida que o PEDIDO de RECONSIDERAÇÃO 

de ID. 23970007 formulado pela parte Requerida foi INDEFERIDO, por meio 

da DECISÃO de ID. 25343426, bem como foram REJEITADOS os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO oferecidos também pela parte Requerida, 

conforme DECISÃO em ID. 28509080. (c) Assim, vem a parte Autora em ID. 

30100903 informar que “a ré vem promovendo obras no dito loteamento, 

especialmente na área envolvida no presente litígio, qual seja, a Avenida 

São José do Cedro”, ensejando, por este Juízo, o REVIGORAMENTO da 

DECISÃO LIMINAR, por meio da DECISÃO de ID. 30368267. Pois bem. Em 

ID. 30599991, o Requerido vem autos, insurgindo-se contra a DECISÃO de 

ID. 30368267, sustentando que “o requerente TRAZ A NOTÍCIA 

FALACIOSA”, e, pugnando, pela REVOGAÇÃO da DECISÃO de ID. 

30368267, “visto que NÃO HOUVE o DESCUMPRIMENTO da liminar 

deferida, desde sua expedição”, ou, “se V. Exa, assim entender que a 

presente petição e documentos sejam recebidos como EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, com fincas no inciso I, II, §único, inciso II, do artigo 1022 do 

CPC”. Ora, a DECISÃO de ID. 30368267 ao REVIGORAR a DECISÃO 

LIMINAR de ID. 21166785 apenas REFORÇA o VIGOR daquele “decisum”, 

REITERANDO seus EFEITOS. Caso o Requerido DEMONSTRE a 

MANUTENÇÃO da DECISÃO LIMINAR de ID. 21166785, ou seja, que não a 

descumpriu, não incidirá nas sanções impostas, eis que, independente do 

momento processual, até análise do mérito, o Requerido deverá cumprir o 

comando judicial. Logo, não há que se falar em “REVOGAR” a DECISÃO de 

ID. 30368267, na medida em que isso, por via transversa, afetaria a 

DECISÃO LIMINAR de ID. 21166785, tampouco há que se receber como 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois não foram apontadas eventuais 

obscuridades, contradições ou omissões, e, sequer a DECISÃO ID. 

30368267 se limitou a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, 

sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, vez que 

este Juízo foi provocado, mediante PETITÓRIO do Autor, a decidir quanto a 

eventual descumprimento do Requerido, o qual, se existente, incidiria nas 

sanções impostas. “In casu”, o Requerido em ID. 30599991 demonstra que 

as obras que estão sendo realizadas no Loteamento em questão são de 

terceiros, proprietários dos terrenos já alienados, e que o próprio 

Requerido não vem realizando obras, de modo que as obras do 

Loteamento em si, já existiam previamente à decisão liminar de 26/06/2019, 

conforme PARECER TÉCNICO acostado em ID. 30599998: “Durante a 

vistoria realizada no dia 21 de maio de 2019 constatamos que todo o 

empreendimento foi instalado: Rede de distribuição de energia elétrica, 

pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, Rede distribuição de 

água tratada, iluminação pública, sinalização viária, área verde cercada e 

área de preservação permanente. O local encontra-se com residências 

em fase de construção”. Dessa forma, eventuais alienações e 

consequentemente obras (edificações) nos terrenos do Loteamento, 

esbarrariam no INDEFERIMENTO do PEDIDO do Autor para que “requerida 

se abstenha de comercializar os lotes do Residencial Santa Catarina, até 

que sejam concluídas as retificações ao projeto (CPC, 301)”, eis que, 

conforme DECISÃO LIMINAR, “a uma porque, como dito alhures, as 

eventuais retificações não o serão promovidas em sede de liminar, a duas 

porque ao Autor não cabe postular em nome de terceiro (art. 18 do 

CPC/2015), ou seja, não compete a ele obstar eventual negócio jurídico de 

terceiras pessoas (Requerida e eventual adquirente), na medida em que o 

Autor não é, ao que parece, um desses compradores, tampouco faz parte 

de Associação de Moradores”. II – Nesse sentido, não cabe ao Autor 

inovar ou obter a reconsideração de seus pedidos, tampouco incidirá o 

Requerido nas sanções processuais, se não descumpriu a decisão 

judicial. É certo que, até julgamento do mérito, a DECISÃO LIMINAR de ID. 

21166785 está em VIGOR, SURTINDO seus EFEITOS JURÍDICOS e LEGAIS, 

cumprindo a AMBAS as PARTES, nos termos do artigo 77 do CPC/2015: “I 

- expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão 

ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamento; (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;”. III – 

Por fim, CUMPRA-SE, na INTEGRALIDADE, os ITENS II e III da DECISÃO de 

ID. 25343426, naquilo que ainda lhe coube; IV – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, 

servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008981-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MISTURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Luiz Carlos Moreira de Negreiro OAB - MT3530-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE SINOP (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 

#1008981-46.2018.8.11.0015 AUTOR(A): GILMAR MISTURA REU: 

TREVISOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Vistos etc. I – Da 

detida análise dos autos, mister os seguintes ESCLARECIMENTOS: (a) Em 

DECISÃO LIMINAR de ID. 21166785, foi DEFERIDO “PARCIALMENTE o 

PEDIDO LIMINAR, no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO/EMBARGO 

das OBRAS do LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA CATARINA, de 

propriedade do Requerido, bem como seja ANOTADA a EXISTÊNCIA da 

presente DEMANDA à MARGEM da MATRÍCULA do IMÓVEL objeto do 

empreendimento, qual seja, Matrícula nº 69.883, do CRI de Sinop, nos 

termos do art. 54 da Lei 13.097/2015”. Nesse sentido, com relação ao 

PEDIDO de fixação de “prazo razoável para que a requerida promova as 

retificações necessárias ao projeto, a fim de adequá-lo à convenção das 

partes (CPC, 536), ou seja, de que a ‘Rua’ ou ‘Avenida’, esta última 

composta por 02 (duas) pistas de rolamento, canteiro central e passeios 

(um de cada lado da via), na forma do plano diretor municipal, seja 

edificada integralmente sobre o imóvel da ré Trevisol Empreendimentos 

Imobiliários, sob pena de multa diária (CPC, 537) e conversão da obrigação 

em perdas e danos (CPC, 499, 500)”, este foi INDEFERIDO, eis que trata-se 

de SATISFAÇÃO do PROVIMENTO FINAL pretendido por meio do instituto 

da antecipação dos efeitos da tutela. E, da mesma forma, “TAMBÉM NÃO 

MERECE ACOLHIMENTO o PEDIDO para que ‘requerida se abstenha de 

comercializar os lotes do Residencial Santa Catarina, até que sejam 

concluídas as retificações ao projeto (CPC, 301)’, a uma porque, como dito 

alhures, as eventuais retificações não o serão promovidas em sede de 

liminar, a duas porque ao Autor não cabe postular em nome de terceiro 

(art. 18 do CPC/2015), ou seja, não compete a ele obstar eventual negócio 

jurídico de terceiras pessoas (Requerida e eventual adquirente), na 

medida em que o Autor não é, ao que parece, um desses compradores, 

tampouco faz parte de Associação de Moradores”. (b) Trata-se, portanto, 

de DECISÃO em VIGOR, na medida que o PEDIDO de RECONSIDERAÇÃO 

de ID. 23970007 formulado pela parte Requerida foi INDEFERIDO, por meio 

da DECISÃO de ID. 25343426, bem como foram REJEITADOS os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO oferecidos também pela parte Requerida, 

conforme DECISÃO em ID. 28509080. (c) Assim, vem a parte Autora em ID. 

30100903 informar que “a ré vem promovendo obras no dito loteamento, 

especialmente na área envolvida no presente litígio, qual seja, a Avenida 

São José do Cedro”, ensejando, por este Juízo, o REVIGORAMENTO da 

DECISÃO LIMINAR, por meio da DECISÃO de ID. 30368267. Pois bem. Em 

ID. 30599991, o Requerido vem autos, insurgindo-se contra a DECISÃO de 

ID. 30368267, sustentando que “o requerente TRAZ A NOTÍCIA 

FALACIOSA”, e, pugnando, pela REVOGAÇÃO da DECISÃO de ID. 

30368267, “visto que NÃO HOUVE o DESCUMPRIMENTO da liminar 

deferida, desde sua expedição”, ou, “se V. Exa, assim entender que a 

presente petição e documentos sejam recebidos como EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, com fincas no inciso I, II, §único, inciso II, do artigo 1022 do 

CPC”. Ora, a DECISÃO de ID. 30368267 ao REVIGORAR a DECISÃO 

LIMINAR de ID. 21166785 apenas REFORÇA o VIGOR daquele “decisum”, 

REITERANDO seus EFEITOS. Caso o Requerido DEMONSTRE a 

MANUTENÇÃO da DECISÃO LIMINAR de ID. 21166785, ou seja, que não a 

descumpriu, não incidirá nas sanções impostas, eis que, independente do 

momento processual, até análise do mérito, o Requerido deverá cumprir o 

comando judicial. Logo, não há que se falar em “REVOGAR” a DECISÃO de 

ID. 30368267, na medida em que isso, por via transversa, afetaria a 

DECISÃO LIMINAR de ID. 21166785, tampouco há que se receber como 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pois não foram apontadas eventuais 

obscuridades, contradições ou omissões, e, sequer a DECISÃO ID. 

30368267 se limitou a indicar, reproduzir ou parafrasear ato normativo, 

sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, vez que 

este Juízo foi provocado, mediante PETITÓRIO do Autor, a decidir quanto a 

eventual descumprimento do Requerido, o qual, se existente, incidiria nas 

sanções impostas. “In casu”, o Requerido em ID. 30599991 demonstra que 

as obras que estão sendo realizadas no Loteamento em questão são de 

terceiros, proprietários dos terrenos já alienados, e que o próprio 

Requerido não vem realizando obras, de modo que as obras do 

Loteamento em si, já existiam previamente à decisão liminar de 26/06/2019, 

conforme PARECER TÉCNICO acostado em ID. 30599998: “Durante a 

vistoria realizada no dia 21 de maio de 2019 constatamos que todo o 

empreendimento foi instalado: Rede de distribuição de energia elétrica, 

pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, Rede distribuição de 

água tratada, iluminação pública, sinalização viária, área verde cercada e 

área de preservação permanente. O local encontra-se com residências 

em fase de construção”. Dessa forma, eventuais alienações e 

consequentemente obras (edificações) nos terrenos do Loteamento, 

esbarrariam no INDEFERIMENTO do PEDIDO do Autor para que “requerida 

se abstenha de comercializar os lotes do Residencial Santa Catarina, até 

que sejam concluídas as retificações ao projeto (CPC, 301)”, eis que, 

conforme DECISÃO LIMINAR, “a uma porque, como dito alhures, as 

eventuais retificações não o serão promovidas em sede de liminar, a duas 

porque ao Autor não cabe postular em nome de terceiro (art. 18 do 

CPC/2015), ou seja, não compete a ele obstar eventual negócio jurídico de 

terceiras pessoas (Requerida e eventual adquirente), na medida em que o 

Autor não é, ao que parece, um desses compradores, tampouco faz parte 

de Associação de Moradores”. II – Nesse sentido, não cabe ao Autor 

inovar ou obter a reconsideração de seus pedidos, tampouco incidirá o 

Requerido nas sanções processuais, se não descumpriu a decisão 

judicial. É certo que, até julgamento do mérito, a DECISÃO LIMINAR de ID. 

21166785 está em VIGOR, SURTINDO seus EFEITOS JURÍDICOS e LEGAIS, 

cumprindo a AMBAS as PARTES, nos termos do artigo 77 do CPC/2015: “I 

- expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão 

ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de 

fundamento; (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de 

natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;”. III – 

Por fim, CUMPRA-SE, na INTEGRALIDADE, os ITENS II e III da DECISÃO de 

ID. 25343426, naquilo que ainda lhe coube; IV – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, 

servindo cópia desta decisão como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013290-76.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEOMAR GONCALVES OAB - MT0015113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1013290-76.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:FRANCISCO SILVA PEREIRA POLO PASSIVO:INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para querendo 

manifestar-se à respeito da(s) contestação(ões) apresentada(s) que 

segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004836-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALDENIZE SOUSA TAVARES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004836-10.2019.8.11.0015 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP EXECUTADO: MARIA ALDENIZE SOUSA 

TAVARES Vistos etc. I – O valor atribuído na presente execução fiscal 

encontra-se abaixo do valor mínimo estabelecido pelo art. 1º do 

PROVIMENTO nº 13/2013 da CGJ/MT, que determina mínimo de 15 (quinze) 

UPF – Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso, para 

AJUIZAMENTO de ações de execução fiscal no âmbito do Poder Judiciário, 

razão pela qual o feito merece arquivamento, eis que, “in casu”, ainda não 

atingiu aquele valor; II – Com essas considerações, DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO, “incontinenti”, dos AUTOS, SEM BAIXA NA 

DISTRIBUIÇÃO, nos termos do art. 1º, parágrafo 1º, do PROVIMENTO nº 

13/2013 da CGJ/MT; III – Proceda-se com a BAIXA no RELATÓRIO 

ESTATÍSTICO MENSAL de atividade forense, com observância do ITEM 
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6.14.3 da CGJ/MT. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003485-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINO ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1003485-70.2017.8.11.0015 AUTOR: 

CONSTANTINO ALVES DE ALMEIDA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – DETERMINO a INTIMAÇÃO da douta 

Advogada signatária da PETIÇÃO constante no ID. 9322686 para que, no 

prazo de 15 dias, JUNTE aos autos seu INSTRUMENTO de MANDATO, nos 

termos do art. 104 do CPC/2015, bem como ESCLAREÇA eventual 

PREVENÇÃO entre esta DEMANDA e a AÇÃO sob o nº 1008094-96.2017; 

II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008795-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

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 

#1008795-57.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA JOSE DE ARAUJO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Vistos etc. 

Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer proposta pela 

Defensoria do Estado de Mato Grosso, visando à tutela dos interesses da 

senhora Maria José de Araújo. Em manifestação retro, a Defensoria 

Pública informou o falecimento da paciente, juntando aos autos certidão de 

óbito. Eis breve o relato. DECIDO. Como é cediço, o direito à saúde é 

personalíssimo, razão pela qual a morte da autora da ação acarreta a 

extinção do processo sem resolução do mérito. Considerando o 

falecimento da titular do direito intransmissível, imperioso se faz a extinção 

do processo sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir 

superveniente, conforme se observa nos julgados abaixo de lavra do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: ADMINISTRATIVO - RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDO DE 

REINCLUSÃO NAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR - 

MORTE DO IMPETRANTE - DIREITO PERSONALÍSSIMO - HABILITAÇÃO 

DOS HERDEIROS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA 

MANTIDA. Em face do caráter mandamental da ação, como também da 

natureza personalíssima do direito postulado, inviável a habilitação de 

herdeiros no caso de falecimento do impetrante, o que impõe extinção do 

processo. Ausentes os requisitos que ensejariam a reversão do ato 

sentencial objurgado, impende o improvimento do recurso e impõe-se a 

manutenção da sentença recorrida. Ap, 42442/2010, DES. MÁRCIO VIDAL, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/10/2010, Data da 

publicação no DJE 09/12/2010. No mesmo sentido: MANDADO DE 

SEGURANÇA - DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E À SAÚDE - 

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL - FALECIMENTO - FATO 

SUPERVENIENTE - PERDA DO INTERESSE RECURSAL - RECURSO A QUE 

SE NEGA CONHECIMENTO. Diante da natureza personalíssima do direito à 

saúde, o superveniente falecimento do beneficiário da decisão recorrida, 

importa em perda do interesse recursal, que leva a negativa de 

conhecimento, nos termos do artigo 557 do CPC. Ap, 760/2011, DR. 

GILBERTO GIRALDELLI, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

24/05/2011, Data da publicação no DJE 03/06/2011. Grifei. REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À 

VIDA E À SAÚDE ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE - MORTE DO 

PACIENTE - FATO SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO - CONDENAÇÃO 

DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - 

ARTIGO 3º DA LEI Nº 7.603/01 - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO 

PROVIDO. Torna-se desnecessária a apreciação do mérito ante a perda 

do objeto, o qual consiste no desfazimento do elemento material da ação 

(interesse de agir) no curso da demanda e se caracteriza pela 

desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, ante 

a morte do paciente. Ao teor do que dispõe o artigo 3º, da Lei Estadual nº 

7.603/2001, a Fazenda Pública é isenta quanto ao pagamento de custas e 

demais despesas processuais. Apelação / Reexame Necessário , 

43936/2011, DES.JOSÉ TADEU CURY, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 22/11/2011, Data da publicação no DJE 30/11/2011. 

CONCLUSÃO. I. DIANTE DO EXPOSTO, ante a perda do objeto da presente 

ação e a consequente ausência de interesse processual superveniente, 

extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

inciso VI, do Código de Processo Civil. II. Sem custas e honorários. III. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. IV. Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. V. Cumpra-se. 

De Jaciara para Sinop/MT, 27 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009839-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SALDANHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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 

#1009839-14.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO SALDANHA DA 

SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos 

etc. I – Compulsando os autos, apuro que se perfaz a REVELIA do 

REQUERIDO, eis que CITADO acerca da demanda contra ele ajuizada, 

quedou-se INERTE, nada contrapondo à pretensão da parte Autora, 

conforme CERTIDÃO de ID. 11684757; II – Todavia, mesmo ante a revelia, 

preserva-se a LIVRE APRECIAÇÃO da PROVA, eis que a PRESUNÇÃO 

erguida pela CONFISSÃO FICTA do art. 344 do CPC/2015 é 

ESSENCIALMENTE RELATIVA; III – Dessa forma, considerando a 

NECESSIDADE da realização da PERÍCIA para comprovação da 

INCAPACIDADE ou REDUÇÃO da CAPACIDADE LABORATIVA do 

REQUERENTE, DETERMINO a INCLUSÃO dos presentes autos no PRÓXIMO 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS que este JUÍZO irá REALIZAR; IV – AGUARDE-SE 

os autos em CARTÓRIO até o INÍCIO dos TRABALHOS para a realização 

do PRÓXIMO MUTIRÃO DE PERÍCIAS; V – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006963-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

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 

#1006963-86.2017.8.11.0015 AUTOR(A): PAULO VIEIRA DA SILVA REU: 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP Vistos etc. I – Considerando a 

NECESSIDADE da realização da PERÍCIA para comprovação da 

INCAPACIDADE LABORATIVA do REQUERENTE, DETERMINO a INCLUSÃO 

dos presentes autos no PRÓXIMO MUTIRÃO DE PERÍCIAS que este JUÍZO 

irá REALIZAR; II– Outrossim, DETERMINO a EXCLUSÃO da Dra. Fabiana 

Frigeri Jandrey como Procuradora da Requerida PreviSinop – Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Municipais de Sinop-MT, conforme 

solicitado em ID. 17571309, e em seguida INCLUSÃO do ATUAL 
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PROCURADOR devendo as NOVAS INTIMAÇÕES serem feitas em SEU 

NOME; III - AGUARDE-SE os autos em CARTÓRIO até o INÍCIO dos 

TRABALHOS para a realização do PRÓXIMO MUTIRÃO DE PERÍCIAS; IV – 

Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002639-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI MAXIMIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (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 

#1002639-53.2017.8.11.0015 AUTOR(A): GEOVANI MAXIMIANO DA 

SILVA REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. I 

– Compulsando os autos, apuro que se perfaz a REVELIA do REQUERIDO, 

eis que CITADO acerca da demanda contra ele ajuizada, quedou-se 

INERTE, nada contrapondo à pretensão da parte Autora, conforme 

CERTIDÃO de ID. 11666641; II – Todavia, mesmo ante a revelia, 

preserva-se a LIVRE APRECIAÇÃO da PROVA, eis que a PRESUNÇÃO 

erguida pela CONFISSÃO FICTA do art. 344 do CPC/2015 é 

ESSENCIALMENTE RELATIVA; III – Dessa forma, considerando a 

NECESSIDADE da realização da PERÍCIA para comprovação da 

INCAPACIDADE ou REDUÇÃO da CAPACIDADE LABORATIVA do 

REQUERENTE, DETERMINO a INCLUSÃO dos presentes autos no PRÓXIMO 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS que este JUÍZO irá REALIZAR; IV – AGUARDE-SE 

os autos em CARTÓRIO até o INÍCIO dos TRABALHOS para a realização 

do PRÓXIMO MUTIRÃO DE PERÍCIAS; V – Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004924-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LANGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (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 

#1004924-82.2018.8.11.0015 AUTOR(A): SERGIO LANGARO REU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. I – 

Considerando a NECESSIDADE da realização da PERÍCIA para 

comprovação da INCAPACIDADE LABORATIVA do REQUERENTE, 

DETERMINO a INCLUSÃO dos presentes autos no PRÓXIMO MUTIRÃO DE 

PERÍCIAS que este JUÍZO irá REALIZAR; II – AGUARDE-SE os autos em 

CARTÓRIO até o INÍCIO dos TRABALHOS para a realização do PRÓXIMO 

MUTIRÃO DE PERÍCIAS; III – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013588-39.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINO RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

AUTOS nº 1013588-39.2017.8.11.0015 Vistos e examinados. Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c 

pedido de tutela de urgência satisfativa” proposta pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE SINOP. A presente ação tem por objeto obrigar os 

requeridos a realizar o procedimento denominado “cirurgia de troca valvar 

aórtica e revascularização do miocárdio”. O autor juntou documentos 

comprobatórios de suas alegações. A tutela antecipada foi deferida. A 

Defensoria Pública informou nos autos acerca do não cumprimento da 

decisão, pugnando pelo bloqueio das contas dos entes requeridos. Foi 

então deferido o bloqueio na forma requerida. O procedimento foi realizado 

e os documentos comprobatórios colacionados aos autos. Posteriormente, 

o valor despendido para a realização do procedimento foi levantado por 

alvará. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando, em 

sede preliminar, a ausência de interesse processual. No mérito afirmou 

não poder desrespeitar as leis orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da 

reserva do possível e os perigos das “escolhas trágicas”, citando 

entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso. Alegou que a procedência 

da presente ação culmina em afronta aos princípios da isonomia e do 

acesso universal à saúde. Por fim, defendeu a impertinência de multa 

diária. A prefeitura de Sinop, por sua vez, alegou ser parte ilegitima para 

figurar no presente processo. Trouxe igualmente a alegação de reserva 

do possível, pugnando pela improcedência dos pedidos feitos na inicial. A 

Defensoria Pública impugnou as contestações. Eis o breve relato. Decido. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos princípios 

da economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminarmente, 

impende consignar que as preliminares suscitadas serão julgadas junto ao 

mérito. Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da atividade pelos 

réus à paciente, que, no presente caso, comprovou nos autos, pelos 

documentos juntados, sofrer do mal que alega e a necessidade de 

tratamento médico especializado. A parte autora, no presente caso, 

comprovou nos autos, pelos documentos juntados, necessitar do 

procedimento descrito na inicial, qual seja, cirurgia de troca valvar aórtica 

e revascularização do miocárdio, o qual somente se realizou após o 

deferimento da tutela antecipada e bloqueio de bens nas contas dos réus. 

A Constituição da República Federativa do Brasil possui, entre seus 

fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é considerada o núcleo 

axiológico do constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor 

supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda 

a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. 

O direito à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 

1988, nos termos do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: 

São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Esse direito 

fundamental representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida: Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade [...] A saúde está garantida na 

Carta Magna como um direito de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 

que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para a promoção, proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do 

bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da 

Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência 

digna, e não apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a 

cura e a prevenção de doenças através de medidas que asseguram a 

integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do 

fundamento da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um 

dever do Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e 

medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 
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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 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. III. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas 

Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela 

antecipada. Confirmo a antecipação da tutela anteriormente concedida. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno o Município de 

Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa. Deixo de condenar o Estado de Mato 

Grosso em honorários advocatícios, face ao disposto na súmula 421 do 

STJ. Determino o imediato levantamento de eventuais valores bloqueados 

em decorrência do presente feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após, o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 27 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001493-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIRO FRANCISCO WALKER (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA CARMEM (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

AUTOS nº 1001493-40.2018.8.11.0015 Vistos e examinados. Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c 

pedido de tutela de urgência satisfativa” proposta pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE SANTA CAMEM. A presente ação tem por objeto obrigar 

os requeridos a realizar o procedimento denominado “angioplastia com 

stent farmacológico para ramo diagonal e marginal da circunflexa”. O autor 

juntou documentos comprobatórios de suas alegações. A tutela 

antecipada foi deferida. A Defensoria Pública informou nos autos acerca 

do não cumprimento da decisão, pugnando pelo bloqueio das contas dos 

entes requeridos. Foi então deferido o bloqueio na forma requerida. O 

procedimento foi realizado e os documentos comprobatórios colacionados 

aos autos. Posteriormente, o valor despendido para a realização do 

procedimento foi levantado por alvará. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação alegando, em sede preliminar, a ausência de 

interesse processual. No mérito afirmou não poder desrespeitar as leis 

orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da reserva do possível e os 

perigos das “escolhas trágicas”, citando entendimento do Ministro Luís 

Roberto Barroso. Alegou que a procedência da presente ação culmina em 

afronta aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde. Por fim, 

defendeu a impertinência de multa diária. A prefeitura de Santa Carmem, 

deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de fls. 125. A 

Defensoria Pública impugnou a contestação do Estado. Eis o breve relato. 

Decido. Primeiramente, tendo em vista o teor da certidão de fls. 125, 

decreto a revelia do Município de Santa Carmem, consignando que a 

revelia não induz os efeitos preconizados no artigo 344 do Código de 

Processo Civil, ante a indisponibilidade do interesse público. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de 

produção de outras provas. Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Preliminarmente, impende 

consignar que as preliminares suscitadas serão julgadas junto ao mérito. 

Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da atividade pelos réus à 

paciente, que, no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos 

juntados, sofrer do mal que alega e a necessidade de tratamento médico 

especializado. A parte autora, no presente caso, comprovou nos autos, 

pelos documentos juntados, necessitar do procedimento descrito na inicial, 

qual seja, angioplastia com stent farmacológico para ramo diagonal e 

marginal da circunflexa, o qual somente se realizou após o deferimento da 

tutela antecipada e bloqueio de bens nas contas dos réus. A Constituição 

da República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a 

dignidade da pessoa humana, que é considerada o núcleo axiológico do 

constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que 

irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem 

normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. O direito 

à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, 

nos termos do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Esse direito 

fundamental representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida: Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade [...] A saúde está garantida na 

Carta Magna como um direito de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 

que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para a promoção, proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do 

bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da 

Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência 

digna, e não apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a 

cura e a prevenção de doenças através de medidas que asseguram a 

integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do 

fundamento da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um 

dever do Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 
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condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e 

medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: 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 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. III. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, por meio das 

respectivas Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em 

sede de tutela antecipada. Confirmo a antecipação da tutela anteriormente 

concedida. Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar os requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno o 

Município de Santa Carmem ao pagamento de honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Deixo de condenar 

o Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios, face ao disposto na 

súmula 421 do STJ. Determino o imediato levantamento de eventuais 

valores bloqueados em decorrência do presente feito. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado da presente 

sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 27 de março 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito
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AUTOS nº 1002613-21.2018.8.11.0015 Vistos e examinados. Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c 

pedido de tutela de urgência satisfativa” proposta pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE SINOP. A presente ação tem por objeto obrigar os 

requeridos a realizar o procedimento denominado “angioplastia 

coronariana”. O autor juntou documentos comprobatórios de suas 

alegações. A tutela antecipada foi deferida. A Defensoria Pública informou 

nos autos acerca do não cumprimento da decisão, pugnando pelo bloqueio 

das contas dos entes requeridos. Foi então deferido o bloqueio na forma 

requerida. O procedimento foi realizado e os documentos comprobatórios 

colacionados aos autos. Posteriormente, o valor despendido para a 

realização do procedimento foi levantado por alvará. O Estado de Mato 

Grosso apresentou contestação alegando, em sede preliminar, a ausência 

de interesse processual. No mérito afirmou não poder desrespeitar as leis 

orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da reserva do possível e os 

perigos das “escolhas trágicas”, citando entendimento do Ministro Luís 

Roberto Barroso. Alegou que a procedência da presente ação culmina em 

afronta aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde. Por fim, 

defendeu a impertinência de multa diária. A prefeitura de Sinop, por sua 

vez, alegou ser parte ilegitima para figurar no presente processo. Trouxe 

igualmente a alegação de reserva do possível, pugnando pela 

improcedência dos pedidos feitos na inicial. A Defensoria Pública 

impugnou as contestações. Eis o breve relato. Decido. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, 

nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção de 

outras provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Preliminarmente, impende consignar que as 

preliminares suscitadas serão julgadas junto ao mérito. Pois bem. Como 

cediço, é devida a prestação da atividade pelos réus à paciente, que, no 

presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, sofrer 

do mal que alega e a necessidade de tratamento médico especializado. A 

parte autora, no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos 

juntados, necessitar do procedimento descrito na inicial, qual seja, 

angioplastia coronariana, o qual somente se realizou após o deferimento 

da tutela antecipada e bloqueio de bens nas contas dos réus. A 

Constituição da República Federativa do Brasil possui, entre seus 

fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é considerada o núcleo 

axiológico do constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor 

supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda 

a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. 

O direito à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 

1988, nos termos do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: 

São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Esse direito 

fundamental representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida: Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade [...] A saúde está garantida na 

Carta Magna como um direito de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 

que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para a promoção, proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do 

bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da 

Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência 
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digna, e não apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a 

cura e a prevenção de doenças através de medidas que asseguram a 

integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do 

fundamento da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um 

dever do Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e 

medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: 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 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. III. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas 

Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela 

antecipada. Confirmo a antecipação da tutela anteriormente concedida. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno o Município de 

Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa. Deixo de condenar o Estado de Mato 

Grosso em honorários advocatícios, face ao disposto na súmula 421 do 

STJ. Determino o imediato levantamento de eventuais valores bloqueados 

em decorrência do presente feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após, o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 27 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1006661-23.2018.8.11.0015 AUTOR: CLECIANE 

RODRIGUES DE FREITAS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

com pedido de concessão de tutela antecipada de urgência proposta por 

CLECIANE RODRIGUES DE FREITAS, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT. A presente ação tem por objeto 

obrigar os requeridos a realizar o procedimento denominado 

“adrenalectomia videolaparoscópica”. O autor juntou documentos 

comprobatórios de suas alegações. A tutela antecipada foi deferida. O 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando, em sede 

preliminar, a ausência de interesse processual. No mérito afirmou não 

poder desrespeitar as leis orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da 

reserva do possível e os perigos das “escolhas trágicas”, citando 

entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso. Alegou que a procedência 

da presente ação culmina em afronta aos princípios da isonomia e do 

acesso universal à saúde. Por fim, defendeu a impertinência de multa 

diária. O Município de Sinop, por sua vez, alegou ser parte ilegitima para 

figurar no presente processo. Trouxe igualmente a alegação de reserva 

do possível, pugnando pela improcedência dos pedidos feitos na inicial. A 

Defensoria Pública informou que o procedimento cirúrgico pleiteado foi 

realizado. Eis o breve relato. Decido. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção de 

outras provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Preliminarmente, impende consignar que as 

preliminares suscitadas serão julgadas junto ao mérito. Pois bem. Como 

cediço, é devida a prestação da atividade pelos réus à paciente, que, no 

presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, sofrer 

do mal que alega e a necessidade de tratamento médico especializado. A 

autora, no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos 

juntados, necessitar do procedimento denominado adrenalectomia 

videolaparoscópica, o qual só realizado após deferimento da tutela 

antecipada. A Constituição da República Federativa do Brasil possui, entre 

seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é considerada o 

núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, 

o valor supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação 

de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias 

fundamentais. O direito à saúde é assegurado a todos pela Constituição 

da República de 1988, nos termos do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in 

verbis”: Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. Esse direito fundamental representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida: Art. 5º: Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...] A saúde 

está garantida na Carta Magna como um direito de todos, como afirma o 
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artigo 196 onde diz que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”. (grifei) A 

compreensão do bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com 

o artigo 1°, III, da Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no 

direito à subsistência digna, e não apenas em continuar vivo. A 

Constituição protege, portanto, a cura e a prevenção de doenças através 

de medidas que asseguram a integridade física e psíquica do ser humano 

como consequência direta do fundamento da dignidade da pessoa 

humana. Com efeito, a saúde é um dever do Estado porque é financiada 

por impostos que são pagos pelos contribuintes aos Municípios, Estados e 

União e estes têm que criar condições para que toda e qualquer pessoa 

tenha acesso aos serviços de saúde, hospitais, tratamentos, programas 

de prevenção e medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: 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 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas 

Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela 

antecipada. Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar os requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno os 

requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado da presente 

sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 27 de março 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004263-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004263-06.2018.8.11.0015 AUTOR: JOÃO DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de 

tutela antecipada de urgência proposta por JOÃO DA SILVA, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT. A presente ação 

tem por objeto obrigar os requeridos a realizar o procedimento cirúrgico de 

ortopedia no ombro esquerdo. O autor juntou documentos comprobatórios 

de suas alegações. A tutela antecipada foi deferida. Posteriormente foi 

noticiado o não cumprimento da liminar, tendo sido realizado a penhora 

online para viabilizar o cumprimento da medida. O Estado de Mato Grosso 

apresentou contestação alegando, em sede preliminar, a ausência de 

interesse processual. No mérito afirmou não poder desrespeitar as leis 

orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da reserva do possível e os 

perigos das “escolhas trágicas”, citando entendimento do Ministro Luís 

Roberto Barroso. Alegou que a procedência da presente ação culmina em 

afronta aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde. Por fim, 

defendeu a impertinência de multa diária. O Município de Sinop não 

apresentou contestação, conforme certificado (fl. 98). O autor impugnou a 

contestação, requerendo o afastamento das preliminares e a procedência 

da ação. Eis o breve relato. Decido. Considerando que o Município de 

Sinop/MT foi devidamente citado e deixou de apresentar contestação, 

decreto-lhe a revelia que, contudo não surtirão os efeitos materiais. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos princípios 

da economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminarmente, 

impende consignar que as preliminares suscitadas serão julgadas junto ao 

mérito. Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da atividade pelos 

réus à paciente, que, no presente caso, comprovou nos autos, pelos 

documentos juntados, sofrer do mal que alega e a necessidade de 

tratamento médico especializado. O autor, no presente caso, comprovou 

nos autos, pelos documentos juntados, necessitar do procedimento 

cirúrgico de ortopedia no ombro esquerdo, o qual só foi realizado após 

deferimento da tutela antecipada e bloqueio de valores na conta do 

Estado. A Constituição da República Federativa do Brasil possui, entre 

seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é considerada o 

núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, 

o valor supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação 

de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias 

fundamentais. O direito à saúde é assegurado a todos pela Constituição 

da República de 1988, nos termos do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in 

verbis”: Art. 6º: São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição. Esse direito fundamental representa consequência 

constitucional indissociável do direito à vida: Art. 5º: Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
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brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...] A saúde 

está garantida na Carta Magna como um direito de todos, como afirma o 

artigo 196 onde diz que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação”. (grifei) A 

compreensão do bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com 

o artigo 1°, III, da Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no 

direito à subsistência digna, e não apenas em continuar vivo. A 

Constituição protege, portanto, a cura e a prevenção de doenças através 

de medidas que asseguram a integridade física e psíquica do ser humano 

como consequência direta do fundamento da dignidade da pessoa 

humana. Com efeito, a saúde é um dever do Estado porque é financiada 

por impostos que são pagos pelos contribuintes aos Municípios, Estados e 

União e estes têm que criar condições para que toda e qualquer pessoa 

tenha acesso aos serviços de saúde, hospitais, tratamentos, programas 

de prevenção e medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: 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 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

por João da Silva, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas Secretarias de Saúde, 

confirmando a decisão conferida em sede de tutela antecipada. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno os requeridos ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, o trânsito em julgado da presente sentença, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 27 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004718-68.2018.8.11.0015 AUTOR: ARI RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de 

tutela antecipada de urgência proposta por Ari Rodrigues, em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT. A presente ação 

tem por objeto obrigar os requeridos a realizar o procedimento cirúrgico 

eis que o autor apresenta fratura de acetábulo. O autor juntou documentos 

comprobatórios de suas alegações. A tutela antecipada foi deferida. O 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando, em sede 

preliminar, a ausência de interesse processual. No mérito afirmou não 

poder desrespeitar as leis orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da 

reserva do possível e os perigos das “escolhas trágicas”, citando 

entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso. Alegou que a procedência 

da presente ação culmina em afronta aos princípios da isonomia e do 

acesso universal à saúde. Por fim, defendeu a impertinência de multa 

diária. O Município de Sinop, por sua vez, pugnou pela não aplicação dos 

efeitos da revelia. Trouxe igualmente a alegação de reserva do possível, 

pugnando pela improcedência dos pedidos feitos na inicial. Intimado, o 

autor informou o cumprimento da decisão judicial e pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. Eis o breve relato. Decido. Não obstante a 

intempestividade da contestação apresentada pelo Município de Sinop, 

determino que a peça permaneça nos autos para análise de suas razões 

(RT 764/275, RJTJESP 125/349, RJTJERGS 179/261), notadamente porque 

inexiste previsão legal para o desentranhamento e a presunção de 

veracidade não se aplica ao caso em tela. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção de 

outras provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade 

processual, passo a decidir. Preliminarmente, impende consignar que as 

preliminares suscitadas serão julgadas junto ao mérito. Pois bem. Como 

cediço, é devida a prestação da atividade pelos réus à paciente, que, no 

presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, sofrer 

do mal que alega e a necessidade de tratamento médico especializado. O 

autor, no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos 

juntados, necessitar do procedimento cirúrgico de ortopedia no ombro 

esquerdo, o qual só foi realizado após deferimento da tutela antecipada e 

bloqueio de valores na conta do Estado. A Constituição da República 

Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da 

pessoa humana, que é considerada o núcleo axiológico do 

constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que 

irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem 

normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. O direito 

à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, 

nos termos do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São 
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direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Esse direito 

fundamental representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida: Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade [...] A saúde está garantida na 

Carta Magna como um direito de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 

que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para a promoção, proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do 

bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da 

Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência 

digna, e não apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a 

cura e a prevenção de doenças através de medidas que asseguram a 

integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do 

fundamento da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um 

dever do Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e 

medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: 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 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

por Ari Rodrigues, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas Secretarias de Saúde, 

confirmando a decisão conferida em sede de tutela antecipada. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno os requeridos ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, o trânsito em julgado da presente sentença, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 27 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010993-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO HENRIQUE SCHARNOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1010993-67.2017.8.11.0015 AUTOR: FLÁVIO HENRIQUE 

SHARNOWSKI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

concessão de tutela antecipada de urgência proposta por FLÁVIO 

HENRIQUE SHARNOWSKI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT. A presente ação tem por objeto obrigar os 

requeridos a realizar o procedimento cirúrgico para correção da fratura 

condilo mandibular, bem como a internação e o tratamento pós operatório. 

O autor juntou documentos comprobatórios de suas alegações. A tutela 

antecipada foi deferida. O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação alegando, em sede preliminar, a ausência de interesse 

processual. No mérito afirmou não poder desrespeitar as leis 

orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da reserva do possível e os 

perigos das “escolhas trágicas”, citando entendimento do Ministro Luís 

Roberto Barroso. Alegou que a procedência da presente ação culmina em 

afronta aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde. Por fim, 

defendeu a impertinência de multa diária. O Município de Sinop não 

apresentou contestação. O autor impugnou a contestação do Estado, 

requerendo a procedência da inicial. Eis o breve relato. Decido. 

Considerando que o Município de Sinop/MT foi devidamente citado e deixou 

de apresentar contestação, decreto-lhe a revelia que, contudo não 

surtirão os efeitos materiais. O litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I 

do CPC, pois não há necessidade de produção de outras provas. Então, 

atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo a 

decidir. Preliminarmente, impende consignar que as preliminares 

suscitadas serão julgadas junto ao mérito. Pois bem. Como cediço, é 

devida a prestação da atividade pelos réus à paciente, que, no presente 

caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, sofrer do mal 

que alega e a necessidade de tratamento médico especializado. O autor, 

no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, 

necessitar do procedimento cirúrgico para correção da fratura côndilo 

mandibular, bem como a internação e o tratamento pós operatório, o qual 

só foi realizado após deferimento da tutela antecipada. A Constituição da 

República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a 

dignidade da pessoa humana, que é considerada o núcleo axiológico do 

constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que 

irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem 

normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. O direito 
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à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, 

nos termos do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Esse direito 

fundamental representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida: Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade [...] A saúde está garantida na 

Carta Magna como um direito de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 

que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para a promoção, proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do 

bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da 

Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência 

digna, e não apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a 

cura e a prevenção de doenças através de medidas que asseguram a 

integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do 

fundamento da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um 

dever do Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e 

medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: 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 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

por Ari Rodrigues, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do 

MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas Secretarias de Saúde, 

confirmando a decisão conferida em sede de tutela antecipada. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno os requeridos ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, o trânsito em julgado da presente sentença, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 27 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1010966-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE ASSMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1010966-84.2017.8.11.0015 AUTORA: MARIANE 

ASSMANN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de 

concessão de tutela antecipada de urgência proposta por Mariane 

Assmann em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT. A presente ação tem por objeto obrigar os requeridos a 

fornecer o medicamento denominado CUTENOX 40 mg/0,4ml, até o final da 

gestação da requerente. A autora juntou documentos comprobatórios de 

suas alegações. A tutela antecipada foi deferida. Os requeridos foram 

citados, porém, não apresentaram contestação (fl. 45). Eis o breve relato. 

Decido. Considerando que os requeridos foram citados e não 

apresentaram contestação, decreto-lhes a revelia que, contudo não 

surtirão os efeitos materiais. O litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I 

do CPC, pois não há necessidade de produção de outras provas. Então, 

atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo a 

decidir. Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da atividade pelos 

réus à paciente, que, no presente caso, comprovou nos autos, pelos 

documentos juntados, sofrer do mal que alega e a necessidade de 

tratamento médico especializado. A autora, no presente caso, comprovou 

nos autos, pelos documentos juntados, necessitar do medicamento 

denominado CUTENOX 40 mg/0,4ml, até o final da gestação, o qual só foi 

realizado após deferimento da tutela antecipada. A Constituição da 

República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a 

dignidade da pessoa humana, que é considerada o núcleo axiológico do 

constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor supremo que 

irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem 

normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. O direito 

à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 1988, 

nos termos do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São 

direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Esse direito 

fundamental representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida: Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 188 de 365



residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade [...] A saúde está garantida na 

Carta Magna como um direito de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 

que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para a promoção, proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do 

bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da 

Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência 

digna, e não apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a 

cura e a prevenção de doenças através de medidas que asseguram a 

integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do 

fundamento da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um 

dever do Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e 

medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: 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 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o medicamento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Dessa forma, pelos fundamentos expostos na inicial, 

vislumbro a relevância do fundamento sustentado pela requerente, razão 

pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. DISPOSITIVO. DIANTE 

DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto por Mariane Assmann, 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, 

por meio das respectivas Secretarias de Saúde, confirmando a decisão 

conferida em sede de tutela antecipada. Por conseguinte, extingo o 

processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar os requeridos em custas, 

ante suas prerrogativas. Condeno os requeridos ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, devendo ser pagos 5% por cada ente 

federativo, nos termos do artigo 87, do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Após, o trânsito em julgado da presente sentença, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 27 de março de 2020. 

Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009338-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR OAB - MT0013735A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1009338-60.2017.8.11.0015 Vistos e examinados. Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c 

pedido de tutela de urgência satisfativa” proposta José Luiz Muller em 

desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Sinop. A presente 

ação tem por objeto obrigar os requeridos a realizar o procedimento 

denominado “cirurgia de revascularização do miocárdio c/ CEC e 2 ou mais 

enxertos.”. O autor juntou documentos comprobatórios de suas 

alegações. A tutela antecipada foi deferida. O requerente informou nos 

autos acerca do não cumprimento da decisão, pugnando pelo bloqueio das 

contas dos entes requeridos. (fl. 50) Foi então deferido o bloqueio na 

forma requerida. O procedimento foi realizado e os documentos 

comprobatórios colacionados aos autos. Posteriormente, o valor 

despendido para a realização do procedimento foi levantado por alvará. O 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando que a 

procedência do pedido consubstancia afronta ao acesso universal à 

saúde. Defendeu a impertinência de multa diária. Por fim, sustentou que o 

valor a ser pago no procedimento cirúrgico deve respeitar a tabela do 

SUS. A prefeitura de Sinop, por sua vez, alegou a ausência de interesse 

processual, bem como afirmou ser parte ilegítima para figurar no presente 

processo. Trouxe igualmente a alegação de reserva do possível, 

pugnando pela improcedência dos pedidos feitos na inicial. Posteriormente 

aportou aos autos outra contestação por parte do Estado de Mato Grosso, 

sem, contudo, diferir em seu âmago das demais peças defensivas. A 

Defensoria Pública impugnou as contestações. Eis o breve relato. Decido. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos princípios 

da economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminarmente, 

impende consignar que as preliminares suscitadas serão julgadas junto ao 

mérito. Desde já cumpre refutar, na esteira da remansosa jurisprudência, o 

requerimento do Estado de Mato Grosso no que tange à fixação dos 

valores a serem gastos com a cirurgia à tabela do SUS. Ora, uma vez que 

a parte autora precisa se socorrer a hospitais particulares para ver 

tutelado seu direito constitucional à saúde, por óbvio, deve o Estado arcar 

com aquilo que foi efetivamente gasto. Caso tivesse exercido seu dever 

de prezar assistência à saúde do autor não precisaria se preocupar com 

os valores cobrados pela instituição particular. Nesse sentido: EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. 

INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA LEITO HOSPITAL 

PÚBLICO. URGENCIA E GRAVIDADE DA PATOLOGIA. 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM RESSARCIR. LIMITAÇÃO A TABELA 

DO SUS. IMPOSSIBILIDADE. De acordo com julgado do Supremo Tribunal 

Federal, são responsáveis solidários pela saúde todos os entes 

federados, porquanto se cuida de direito fundamental. Comprovada a 

necessidade urgente de cirurgia, bem como a ausência de leito em hospital 

público, a condenação do Estado, constitucionalmente responsável pelo 

atendimento à saúde da população, ao ressarcimento do hospital 

particular, é medida que se impõe. O Estado deve proceder ao pagamento 

dos valores efetivamente desembolsados e não de acordo com a tabela 

do SUS. (TJMG - Apelação Cível 1.0223.15.010600-1/001, Relator(a): Des.

(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, 

publicação da súmula em 11/10/2018). Grifamos. As demais preliminares 

suscitadas serão julgadas junto ao mérito. Pois bem. Como cediço, é 

devida a prestação da atividade pelos réus ao paciente, que, no presente 

caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, sofrer do mal 

que alega e a necessidade de tratamento médico especializado. A parte 

autora, no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos 

juntados, necessitar do procedimento descrito na inicial, qual seja, cirurgia 

de revascularização do miocárdio c/ CEC e 2 ou mais enxertos, o qual só 

foi realizado após deferimento da tutela antecipada e bloqueio de bens nas 

contas dos réus. A Constituição da República Federativa do Brasil possui, 

entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é 

considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, 

representa, pois, o valor supremo que irá informar a criação, a 

interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos 

direitos e das garantias fundamentais. O direito à saúde é assegurado a 

todos pela Constituição da República de 1988, nos termos do seu artigo 

6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São direitos sociais a educação, 

a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 

na forma desta Constituição. Esse direito fundamental representa 
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consequência constitucional indissociável do direito à vida: Art. 5º: Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...] A saúde está garantida na Carta Magna como um direito 

de todos, como afirma o artigo 196 onde diz que: “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do bem jurídico “vida”, 

por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da Constituição 

Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência digna, e não 

apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a cura e a 

prevenção de doenças através de medidas que asseguram a integridade 

física e psíquica do ser humano como consequência direta do fundamento 

da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um dever do 

Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde. Vale ressaltar que a competência quanto à responsabilidade do 

poder Público é comum à União, Estados, Distrito Federal e Municípios e 

que estes deverão “cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência”, segundo art. 23, inciso II, 

da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido é que a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do julgamento de recurso 

repetitivo que gerou o seguinte tema: 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 855178 RG, Relator(a): Min. 

LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 

16-03-2015 ). No caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o 

procedimento requerido encontra-se comprovado de acordo com as 

provas que instruíram a inicial. A impossibilidade financeira alegada pelos 

requeridos não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Ademais, os entes público sequer comprovaram a incapacidade 

financeira para o custeio da cirurgia requerida. Trago à lume o 

entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - 

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - MEDICAMENTO - 

NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Não destoa desse entendimento o seguinte 

julgado proferido em fevereiro de 2020, pelo egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

ILEGITIMIDADE PASSIVA E CHAMAMENTO AO PROCESSO - 

PRELIMINARES REJEITADAS -  FORNECIMENTO DE 

EXAMES/MEDICAMENTOS/TRATAMENTOS - IMPRESCINDIBILIDADE — 

COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA DE MEIO BASTANTE PARA GARANTIR A 

EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM O CUMPRIMENTO 

ADEQUADO DA DECISÃO JUDICIAL DIREITO À SAÚDE - DEVER 

CONSTITUCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - CRIANÇA - 

LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – 

IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Entendo que não é o caso de 

reconhecer a ilegitimidade passiva do Município Agravante, uma vez que a 

solidariedade é a viga mestra do Sistema Único de Saúde. O direito à vida 

e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio 

de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias 

indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196). “O tratamento médico 

adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, 

responsabilidade solidária dos entes federados, sujeitos estes a figurar no 

polo passivo, em conjunto ou separadamente, por conseguinte, descabe 

falar em chamamento ao processo . (STF, RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz 

Fux, Tema 793, 6.3.2015)”. A norma do art. 196 da carta Magna não pode 

ser considerada como diretriz programática, ficando adstrita à previsão 

orçamentária para sua execução, mas deve privilegiar o respeito 

indeclinável à vida e à saúde humana. À luz dessa norma, portanto, cabe 

aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios 

necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde. Não há que se 

falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não 

existe comprovação nos autos de que os entes demandados não 

possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. (N.U 

0010351-55.2014.8.11.0003, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2020, 

Publicado no DJE 27/02/2020) Assim, o Estado (lacto sensu) não pode 

deixar de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, 

sob a justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é de rigor. III. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas 

Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela 

antecipada. Confirmo a antecipação da tutela anteriormente concedida. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno o Município de 

Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 05% 

sobre o valor atualizado da causa. Condeno o Estado de Mato Grosso ao 

pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 05% sobre o 

valor atualizado da causa. Determino o imediato levantamento de eventuais 

valores bloqueados em decorrência do presente feito. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, o trânsito em julgado da presente 

sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 27 de março 

de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000919-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO JESUS DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

AUTOS nº 1000919-17.2018.8.11.0015 Vistos e examinados. Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c 

pedido de tutela de urgência satisfativa” proposta pela Defensoria Pública 

do Estado de Mato Grosso em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE SINOP. A presente ação tem por objeto obrigar os 

requeridos a realizar o procedimento denominado “TRATAMENTO 

CIRÚRGICO DE FRATURA DE FÊMUR”. O autor juntou documentos 

comprobatórios de suas alegações. A tutela antecipada foi deferida. A 

Defensoria Pública informou nos autos acerca do não cumprimento da 

decisão, pugnando pelo bloqueio das contas dos entes requeridos. Foi 

então deferido o bloqueio na forma requerida. O procedimento foi realizado 

e os documentos comprobatórios colacionados aos autos. Posteriormente, 

o valor despendido para a realização do procedimento foi levantado por 

alvará. O Estado de Mato Grosso apresentou contestação alegando, em 
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sede preliminar, a ausência de interesse processual. No mérito afirmou 

não poder desrespeitar as leis orçamentárias. Trouxe à baila o princípio da 

reserva do possível e os perigos das “escolhas trágicas”, citando 

entendimento do Ministro Luís Roberto Barroso. Alegou que a procedência 

da presente ação culmina em afronta aos princípios da isonomia e do 

acesso universal à saúde. Por fim, defendeu a impertinência de multa 

diária. A prefeitura de Sinop, deixou o prazo transcorrer in albis, conforme 

certidão de fls. 86. A Defensoria Pública impugnou a contestação do 

Estado. Eis o breve relato. Decido. Primeiramente, tendo em vista o teor da 

certidão de fls. 86, decreto a revelia do Município de Sinop, consignando 

que a revelia não induz os efeitos preconizados no artigo 344 do Código 

de Processo Civil, ante a indisponibilidade do interesse público. O litígio 

versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento 

antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de 

produção de outras provas. Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Preliminarmente, impende 

consignar que as preliminares suscitadas serão julgadas junto ao mérito. 

Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da atividade pelos réus à 

paciente, que, no presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos 

juntados, sofrer do mal que alega e a necessidade de tratamento médico 

especializado. A parte autora, no presente caso, comprovou nos autos, 

pelos documentos juntados, necessitar do procedimento descrito na inicial, 

qual seja, tratamento cirúrgico de fratura de fêmur, o qual somente se 

realizou após o deferimento da tutela antecipada e bloqueio de bens nas 

contas dos réus. A Constituição da República Federativa do Brasil possui, 

entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é 

considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo, 

representa, pois, o valor supremo que irá informar a criação, a 

interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos 

direitos e das garantias fundamentais. O direito à saúde é assegurado a 

todos pela Constituição da República de 1988, nos termos do seu artigo 

6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: São direitos sociais a educação, 

a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 

na forma desta Constituição. Esse direito fundamental representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida: Art. 5º: Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...] A saúde está garantida na Carta Magna como um direito 

de todos, como afirma o artigo 196 onde diz que: “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, 

proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do bem jurídico “vida”, 

por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da Constituição 

Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência digna, e não 

apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a cura e a 

prevenção de doenças através de medidas que asseguram a integridade 

física e psíquica do ser humano como consequência direta do fundamento 

da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um dever do 

Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e 

medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: 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 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. III. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas 

Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela 

antecipada. Confirmo a antecipação da tutela anteriormente concedida. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar os 

requeridos em custas, ante suas prerrogativas. Condeno o Município de 

Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa. Deixo de condenar o Estado de Mato 

Grosso em honorários advocatícios, face ao disposto na súmula 421 do 

STJ. Determino o imediato levantamento de eventuais valores bloqueados 

em decorrência do presente feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Após, o trânsito em julgado da presente sentença, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. De Jaciara para Sinop, 27 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000091-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO DA SILVA OAB - 488.565.251-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

AUTOS nº 1000091-21.2018.8.11.0015 Vistos e examinados. Trata-se de 

“ação de obrigação de fazer (concretização de direito fundamental) c/c 

pedido de tutela de urgência satisfativa” proposta pela Defensoria Pública 
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do Estado de Mato Grosso em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e 

do MUNICÍPIO DE SINOP. A presente ação tem por objeto obrigar os 

requeridos a realizar o procedimento denominado “cirurgia de 

revascularização do miocárdio”. O autor juntou documentos 

comprobatórios de suas alegações. A tutela antecipada foi deferida. A 

Defensoria Pública informou nos autos acerca do não cumprimento da 

decisão, pugnando pelo bloqueio das contas dos entes requeridos. Foi 

então deferido o bloqueio na forma requerida. O procedimento foi realizado 

e os documentos comprobatórios colacionados aos autos. Posteriormente, 

o valor despendido para a realização do procedimento foi levantado por 

alvará. O Estado de Mato Grosso, mesmo devidamente citado (fl. 101), 

deixou o prazo transcorrer in albis. A prefeitura de Sinop apresentou 

contestação alegando, em sede preliminar, a ausência de interesse 

processual, bem como afirmou ser parte ilegítima para figurar no presente 

processo. No mérito trouxe a alegação de reserva do possível, pugnando 

pela improcedência dos pedidos feitos na inicial. A Defensoria Pública 

impugnou a contestação. Por fim, o Estado pugnou para que a parte autora 

seja intimada para fornecer a documentação especificada no documento 

anexo à petição, a fim de que seja dado pleno cumprimento à liminar. Eis o 

breve relato. Decido. Primeiramente, tendo em vista o teor da certidão de 

fls. 86, decreto a revelia do Estado de Mato Grosso, eis que foi 

devidamente citado (fl. 101) e não apresentou contestação. Todavia, 

consigne-se que a revelia não induz os efeitos preconizados no artigo 344 

do Código de Processo Civil, ante a indisponibilidade do interesse público. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o 

julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção de outras provas. Então, atento aos princípios 

da economia e celeridade processual, passo a decidir. Preliminarmente, 

impende consignar que as preliminares suscitadas pelo Município serão 

julgadas junto ao mérito. Pois bem. Como cediço, é devida a prestação da 

atividade pelos réus à paciente, que, no presente caso, comprovou nos 

autos, pelos documentos juntados, sofrer do mal que alega e a 

necessidade de tratamento médico especializado. A parte autora, no 

presente caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados, 

necessitar do procedimento descrito na inicial, qual seja, cirurgia de 

revascularização do miocárdio, o qual somente se realizou após o 

deferimento da tutela antecipada e bloqueio de bens nas contas dos réus. 

A Constituição da República Federativa do Brasil possui, entre seus 

fundamentos, a dignidade da pessoa humana, que é considerada o núcleo 

axiológico do constitucionalismo contemporâneo, representa, pois, o valor 

supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda 

a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais. 

O direito à saúde é assegurado a todos pela Constituição da República de 

1988, nos termos do seu artigo 6º, que assim dispõe, “in verbis”: Art. 6º: 

São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Esse direito 

fundamental representa consequência constitucional indissociável do 

direito à vida: Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade [...] A saúde está garantida na 

Carta Magna como um direito de todos, como afirma o artigo 196 onde diz 

que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para a promoção, proteção e recuperação”. (grifei) A compreensão do 

bem jurídico “vida”, por sua vez, deve ser conjugada com o artigo 1°, III, da 

Constituição Federal, pois o direito à vida consiste no direito à subsistência 

digna, e não apenas em continuar vivo. A Constituição protege, portanto, a 

cura e a prevenção de doenças através de medidas que asseguram a 

integridade física e psíquica do ser humano como consequência direta do 

fundamento da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a saúde é um 

dever do Estado porque é financiada por impostos que são pagos pelos 

contribuintes aos Municípios, Estados e União e estes têm que criar 

condições para que toda e qualquer pessoa tenha acesso aos serviços 

de saúde, hospitais, tratamentos, programas de prevenção e 

medicamentos. Vale ressaltar que a competência quanto à 

responsabilidade do poder Público é comum à União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios e que estes deverão “cuidar da saúde e assistência 

pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, 

segundo art. 23, inciso II, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido 

é que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou por meio do 

julgamento de recurso repetitivo que gerou o seguinte tema: 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 

855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 

13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). Sendo assim, todos os entes da 

Federação, cada qual no seu âmbito administrativo, respeitadas as 

competências fixadas pela Lei n. 8.080/90 e o princípio da 

descentralização político-administrativo do Sistema Único de Saúde – SUS 

têm o dever de zelar pela adequada assistência à saúde aos cidadãos. No 

caso em tela, o direito de a requerente ter assegurado o procedimento 

requerido encontra-se comprovado de acordo com as provas que 

instruíram a inicial. A omissão do Estado e/ou Município em realizar as 

condutas a seu encargo, com o intuito de se desincumbir desta obrigação, 

configura ato lesivo. Outrossim, a impossibilidade alegada pelo Estado de 

Mato Grosso não merece ser acolhida, uma vez que se trata de saúde, 

direito constitucionalmente garantido, que assegura a dignidade da pessoa 

humana. Trago à lume o entendimento jurisprudencial: EMENTA: REMESSA 

NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - 

MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - PRESCRIÇÃO MÉDICA - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - DIREITO 

FUNDAMENTAL - PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - MESMO ENTE 

PÚBLICO - POSICIONAMENTO DO STF. A teoria da reserva do possível 

não pode ser usada pela Administração quando possa comprometer o 

mínimo existencial dos cidadãos. O direito à saúde deve ser preservado 

prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de 

fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de 

preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade 

enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo 

ordenamento jurídico Pátrio: a vida. Nos termos de posicionamento recente 

do STF, o fato de a parte autora estar assistida pela Defensoria Pública 

Estadual não impede que o ente público seja condenado no pagamento 

dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.17.080943-8/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2020, publicação da súmula em 

04/02/2020). Grifo nosso. Assim, o Estado (lacto sensu) não pode deixar 

de fornecer o tratamento adequado até eventual cura da moléstia, sob a 

justificativa de que o Estado age com base em normas, diretrizes e 

portarias do Ministério da Saúde, e leis orçamentárias, pois esta alegação 

não pode inviabilizar o direito da requerente, uma vez que o direito à saúde 

está assegurado na Constituição Federal, não devendo sofrer quaisquer 

bloqueios impostos por autoridades administrativas, no sentido de 

reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele. Dessa forma, pelos fundamentos 

expostos na inicial, vislumbro a relevância do fundamento sustentado pelo 

requerente, razão pela qual o deferimento do pedido é imprescindível. III. 

DISPOSITIVO. DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido proposto 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SINOP, por meio das respectivas 

Secretarias de Saúde, confirmando a decisão conferida em sede de tutela 

antecipada. Confirmo a antecipação da tutela anteriormente concedida. Por 

conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. INDEFIRO o pedido 

formulado pelo Requerido Estado de Mato Grosso por meio do PETITÓRIO 

de fls. 370, eis que compete ao próprio Estado, seja por meio de qual 

Órgão ou Instituição, a análise e encaminhamento – providências que 

reputar necessárias - das “notas fiscais e demais documentos”, 

ressaltando que, nos termos do PROVIMENTO nº 02/2015 da CGJ/TJMT, a 

Auditoria Geral do Estado (AGE) também é INTIMADA por ocasião da 

remessa da nota fiscal. Deixo de condenar os requeridos em custas, ante 

suas prerrogativas. Condeno o Município de Sinop ao pagamento de 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa. Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em honorários 

advocatícios, face ao disposto na súmula 421 do STJ. Determino o 

imediato levantamento de eventuais valores bloqueados em decorrência 

do presente feito. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, o trânsito 
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em julgado da presente sentença, certifique-se e arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. De Jaciara para 

Sinop, 27 de março de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009973-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLPHA DORNELLES NORONHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUISELA DAIANA NORONHA DORNELLES OAB - MT25456/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Autos n. 1009973-70.2019.8.11.0015 Vistos e examinados. Trata-se de 

“ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela de 

urgência” proposta por RODOLPHA DORNELLES NORONHA em face do 

MUNICÍPIO DE SINOP e do ESTADO DE MATO GROSSO, visando compelir 

os requeridos procederem a internação da requerente em leito de UTI, em 

razão da sua insuficiência respiratória, com saturação de 02 de 86% 

(oitenta e seis por cento), em tratamento para sepse de início, em foco 

pulmonar e IC descompensada. Entre um ato e outro o advogado noticiou 

nos autos o óbito do autor, razão pela qual pugnou pela extinção do feito. 

(fl. 53/54 e fls. 69/70). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Compulsando os autos, verifica-se que houve mudança na situação fática 

que norteou a propositura da presente demanda, pois, conforme se 

depreende dos autos, sobreveio notícia do falecimento da paciente. 

Assim, a extinção do feito é medida que se impõe, eis que se trata de 

direito intransmissível. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, IX, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Proceda-se eventual 

desbloqueio, se for o caso. Com o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo com as baixas necessárias. P.R.I. Cumpra-se. De 

Jaciara/MT para Sinop/MT, 27 de março de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003541-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON WANDEL GIELOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MITAELI NAGILA CAMARGO OAB - MT25935/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO OURO E PRATA SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003541-98.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARLON 

WANDEL GIELOW ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MITAELI NAGILA 

CAMARGO POLO PASSIVO: VIACAO OURO E PRATA SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 07/05/2020 Hora: 16:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 26 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: 1003543-68.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI RIBAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003543-68.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LORENI RIBAS 

DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES 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: 08/05/2020 Hora: 08:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003544-53.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORENI RIBAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003544-53.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LORENI RIBAS 

DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 08/05/2020 Hora: 08:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003545-38.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR DOS SANTOS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003545-38.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:IGOR DOS 

SANTOS ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES 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: 08/05/2020 Hora: 08:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003546-23.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTINA SILVEIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003546-23.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:EDNA CRISTINA 

SILVEIRA DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 08/05/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1003548-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003548-90.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CARLOS MAGNO 

RODRIGUES 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: 08/05/2020 Hora: 09:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003550-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHENEFER BRUNA OLIVO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003550-60.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JHENEFER 

BRUNA OLIVO DE OLIVEIRA 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: 08/05/2020 Hora: 09:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003551-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003551-45.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARIANE DOS 

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: 08/05/2020 Hora: 09:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003553-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NILTON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003553-15.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANTONIO NILTON 

DA SILVA 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: 08/05/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003557-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE CAMPOS GUEDES 27929493091 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO SIMÕES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003557-52.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CRISTIANO DE 

CAMPOS GUEDES 27929493091 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCIO FERNANDO CARNEIRO POLO PASSIVO: JACINTO SIMÕES 

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: 08/05/2020 Hora: 10:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003558-37.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE SOARES GRAMINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003558-37.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DAIANE SOARES 

GRAMINHO 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: 08/05/2020 Hora: 10:30 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003559-22.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DE CAMPOS GUEDES 27929493091 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAGIBA JORGE MOREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003559-22.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CRISTIANO DE 

CAMPOS GUEDES 27929493091 ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

MARCIO FERNANDO CARNEIRO POLO PASSIVO: ITAGIBA JORGE 

MOREIRA 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: 08/05/2020 

Hora: 10:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003560-07.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003560-07.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JULIANA DE 

MATOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALANA HAUBERT SANTOLIN 

ANDRADE 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: 08/05/2020 Hora: 13:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003562-74.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NATALIA SOUZA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003562-74.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MARIA NATALIA 

SOUZA SOUSA 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: 08/05/2020 Hora: 13:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003566-14.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1003566-14.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANTONIO 

FERREIRA DA SILVA NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

FERNANDO CARNEIRO POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA 

DE CARTOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 

08/05/2020 Hora: 13:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003575-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA PRISCILA DE OLIVEIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003575-73.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:AMANDA 

PRISCILA DE OLIVEIRA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES 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: 08/05/2020 

Hora: 13:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003576-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SANTANA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003576-58.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ELIANE 

SANTANA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO 

FERNANDO CARNEIRO POLO PASSIVO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

- SALA 01 Data: 08/05/2020 Hora: 14:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 27 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: 1003578-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE EDERSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003578-28.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANDRE 

EDERSON DE OLIVEIRA 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: 08/05/2020 Hora: 14:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003579-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE EDERSON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003579-13.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANDRE 

EDERSON DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 08/05/2020 Hora: 14:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003581-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROGERIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003581-80.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SANDRO 
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ROGERIO RIBEIRO 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: 08/05/2020 Hora: 14:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003582-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO ROGERIO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003582-65.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:SANDRO 

ROGERIO RIBEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANEGLADY 

PERES DE BRITO POLO PASSIVO: OMNI FINANCEIRA 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: 08/05/2020 Hora: 15:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003583-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRENE SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003583-50.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUCIRENE SILVA 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 08/05/2020 Hora: 15:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003584-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIRENE SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003584-35.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUCIRENE SILVA 

DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO LIMA 

FERNANDES POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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: 08/05/2020 Hora: 15:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 27 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: 1013502-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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.: 1013502-97.2019.8.11.0015 Certifico que o 

recurso inominado é tempestivo, bem como a recorrente 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: 1003590-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DOS SANTOS (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. 1003590-42.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ROSA MARIA 

DOS SANTOS 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: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 08/05/2020 Hora: 15:45 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1006763-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON DA SILVA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006763-11.2019.8.11.0015 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-10 NOMEAÇÃO DE ADVOGADO

Processo Número: 1000616-03.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE CAVALCANTE GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 
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PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000616-03.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para que se manifeste no prazo legal, nos termos dos artigos 350 e 351 

do CPC/2015, tendo em vista a apresentação de contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003593-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. ARROTEIA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY JACQUELINE DA SILVA (REU)

 

PROCESSO n. 1003593-94.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:J. V. ARROTEIA - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: KELLY JACQUELINE DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 08/05/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003594-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WERMES PINTO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003594-79.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:WERMES PINTO 

DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 08/05/2020 Hora: 16:15 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003595-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO FERNANDO DE OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GIMENES VOLPINI OAB - MT27299/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003595-64.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ERICO 

FERNANDO DE OLIVEIRA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EDUARDO GIMENES VOLPINI POLO PASSIVO: VIA VAREJO 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: 08/05/2020 Hora: 16:30 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003596-49.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA MAROCHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA OAB - MT0006280A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE LTDA. (REU)

 

PROCESSO n. 1003596-49.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LENITA MAROCHI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 

POLO PASSIVO: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 409 SPE 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 08/05/2020 

Hora: 16:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1013821-65.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIAN WESLEY SALINA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013821-65.2019.8.11.0015 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: 1006557-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR APARECICO EGGERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006557-65.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) promovida(s) da presente demanda 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo 

remanescente, sob pena de ser efetuado o bloqueio.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011637-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU OAB - MT24912/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINA GOMES & GOMES LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011637-73.2018.8.11.0015. AUTOR(A): FUNDACAO DE SAUDE 

COMUNITARIA DE SINOP RÉU: LAURENTINA GOMES & GOMES LTDA - ME 

Considerando a oposição de embargos à execução/impugnação ao 

cumprimento de sentença, INTIME-SE a parte embargada/impugnada para 
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se manifestar expressamente, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, 

concluso para deliberações. Às providências. Sinop-MT, data registrada 

no sistema. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO Juiz de Direito - Regime de 

Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003600-86.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO SOCREPPA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERLANIO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003600-86.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:GENESIO 

SOCREPPA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI POLO PASSIVO: GILBERLANIO DA SILVA 

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: 08/05/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1000508-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-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.: 1000508-08.2017.8.11.0015 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, tendo em vista o 

comprovante de pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003603-41.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES ANACLETO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ANACLETO OAB - MT28054/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLAUS CAVALCANTI SILVA (REQUERIDO)

IZILDA DE LOURDES VELASCO RABELO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003603-41.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LUIZ RODRIGUES 

ANACLETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ GUSTAVO 

RODRIGUES ANACLETO POLO PASSIVO: IZILDA DE LOURDES VELASCO 

RABELO e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 08/05/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003605-11.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO UTIL ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHALLYMAR MASIERO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003605-11.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CENTRO UTIL 

ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: 

SHALLYMAR MASIERO 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: 

08/05/2020 Hora: 17:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 8013803-27.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DE BRITO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARTINEZ OAB - SP146334 (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.: 8013803-27.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003606-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ADEL ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003606-93.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:DIEGO ADEL 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCIO FERNANDO 

CARNEIRO POLO PASSIVO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 08/05/2020 

Hora: 17:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 1003607-78.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL MAILON MONTANHER (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1003607-78.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ANA MARIA 

MAGRO MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARIA 

MAGRO MARTINS POLO PASSIVO: GABRIEL MAILON MONTANHER 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 
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AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 08/05/2020 Hora: 17:45 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 27 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: 8012308-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON ARRUDA MORENO OAB - MT0005415S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RODRIGUES CERQUEIRA (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.: 8012308-45.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011578-85.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN EDUARD GROFOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANEGLADY PERES DE BRITO OAB - MT17149/O-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1011578-85.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012629-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO NESI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACKSON DIEGO KRUGER (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8012629-80.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto a Carta Precatória 

juntada aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013325-19.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DA SILVA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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.: 8013325-19.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto o bloqueio on-line 

via BACENJUD realizado nos autos que restou infrutífero, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001446-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCILIANO BOARETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA QUENTAL OAB - SP105107-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP Processo n.º: 1001446-66.2018.8.11.0015 

Reclamante: JUSCILIANO BOARETTO Reclamada: OCEANAIR LINHAS 

AÉREAS S.A. – “AVIANCA” EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Vistos etc. Relatório 

dispensado, nos termos 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 NCPC. Inicialmente, 

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. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS, em detrimento da má prestação de dois serviços 

efetivados pela Reclamada, que provocaram danos ao Reclamante, 

narrando que tendo o primeiro fato ocorrido em 17 de julho de 2017, entre 

os trechos de Guarulhos-SP a Cuiabá-MT, onde a bagagem do Autor foi 

violada, havendo o rompimento do lacre, e furto de algumas peças de 

roupas e objetos pessoais. Continua que o segundo dano ocorreu em 

23/12/2017, no voo de nº. 8519, quando do retorno no aeroporto de 

Guarulhos-SP, a mala do Autor foi conduzida com total falta de zelo e 

cuidado pela empresa para o embarque, e encontrava-se em perfeito 

estado, e o Reclamante teve o cuidado de registrar com foto, o momento 

que colocou a mala na esteira para embarque, pois já havia sofrido danos 

com a mesma companhia. Delineia que obteve proposta da Reclamada de 

compensação no valor de R$ 50,00, que recusado por não ser suficiente 

para pagar conserto de bagagem e que preencheu o Relatório de 

Irregularidades com Bagagem - RIB, procedimento padrão da Demandada. 

Ante a situação, não viu alternativa senão requerer prestação 

jurisdicional, e indenização por danos materiais e morais. Petição da 

Reclamada (Pedido de suspensão do processo) ID n.º 17213432 A 

Reclamada requereu a suspensão do processo por estar em 

Recuperação Judicial, suscitando a aplicação do art. 6º da Lei 

11.101/2005, entretanto em análise ao artigo mencionado verifica-se que o 

§ 1º do referido artigo dispõe que: “Terá prosseguimento no juízo no qual 

estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.” Assim em 

se tratando de processo de conhecimento, cabível o seu processamento 

perante o Juizado Especial até a sentença, devendo ser remetido ao juízo 

universal quando da execução. Nesse sentido: “REPARAÇÃO DE DANOS. 

EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL PARA A CAUSA. FASE DE COGNIÇÃO. LEITURA DO ART. 6º., § 

1º., DA LEI 11.101/05. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DESCONTO 

INDEVIDO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS. DANO MORAL CONFIGURADO. 

QUANTUM FIXADO MANTIDO. Cuidando-se de processo de conhecimento, 

nada impede o seguimento do processo no juízo em que se processa, 

remetendo as partes, na etapa de execução, ao juízo universal. 

Interpretação do art. 6º., § 1º., da Lei 11.101/05. Incontroverso pelos 

documentos anexados a existência de descontos indevidos na conta... 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71002902476 RS , Relator: Elaine Maria Canto da 

Fonseca, Data de Julgamento: 09/06/2011, Terceira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2011)”. MÉRITO A 

Reclamada, por sua vez alega que não teve responsabilidade pelo evento 

ocorrido, que a bagagem desembarcou exatamente com o mesmo peso 
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que embarcou na origem, e que em conformidade com a legislação da 

ANAC a empresa está isenta de responsabilidade sobre a perda ou 

subtração de tais objetos e que não há como saber o que os passageiros 

transportam. Ainda em sede de sua contestação, a Demandada menciona 

que quanto aos fatos referentes à avaria na mala (evento de 30/12/2017) 

que presta todo auxílio ao passageiro e que o autor se recusou a receber 

a indenização, restando caracterizado documentalmente a inexistência do 

dever de indenizar, inexistindo dano moral a ser indenizado. Todavia, a 

Requerente impugna a contestação pelo fato de que a Requerida não 

trouxe documentos para comprovar as alegações, que anexou aos autos 

os tickets das bagagens, fotos da mala antes e depois da violação das 

avarias na sua bagagem, bem como, a imagem do preenchimento do 

documento padrão/RIB, que concernente aos fatos narrados em sua 

exordial, e ao final pleiteou pelo julgamento antecipado da lide. Neste caso, 

tenho como convicção que deixou a parte Requerida de comprovar os 

fatos impeditivos, modificativos e extintivos que lhe competia nos termos 

do artigo 373, inciso II do NCPC. E analisando ainda o conjunto probatório 

vislumbro que o Requerente juntou fotos da mala onde demonstra as 

avarias ocorridas nas situações apresentadas, bem como juntou o 

registro da reclamação referente à danificação na mala perante a 

Requerida, caracterizando a má prestação do serviço, mas não restaram 

comprovados os alegados danos materiais em relação aos seus 

pertences que menciona ter sido furtado, que indefiro. Nesta senda, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, 

sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta 

injusta, o que restou devidamente comprovado. Assim, caracterizado está 

o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito é medida 

que se impõe. Como decorrência da responsabilidade objetiva do 

prestador do serviço para que ele possa se desonerar da obrigação de 

indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou 

a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 

14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados ao Reclamante. Assim, no que 

concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica, reincidência e os benefícios advindos do ato lesivo, 

bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a 

fixar a indenização dos danos morais ao Reclamante, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do autor, refletindo no patrimônio do ofensor de 

modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, com fulcro no 

art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95 julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a Reclamada a pagar o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção 

monetária (INPC) a partir desta data. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 41 a 43 da Lei nº 9.099/1995, intime-se 

a parte contrária para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, subam os autos sem demora ao E. Turma Recursal, com os nossos 

cumprimentos. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013659-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANEISE MARTINI PENIANI CRESTANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE DE JESUS BUENO OAB - MT0006697S (ADVOGADO(A))

DALINE BUENO FERNANDES OAB - MT15847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELEN CRISTINA FERREIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8013659-53.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, seu 

interesse na constrição judicial do veículo encontrado, conforme 

descrição em extrato, e ainda colacione nos autos planilha de atualização 

do valor da dívida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003609-48.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLANE COSTA MARTINS BERTOLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP (REU)

JOELMA ZAMBIASI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1003609-48.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:KEYLANE 

COSTA MARTINS BERTOLINI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI POLO PASSIVO: F R T OPERADORA DE 

TURISMO LTDA - EPP e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 11/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 27 de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003117-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARIA MENZEL MORITA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO LUCAS BECKER ROSA OAB - MT24320/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE MACIEL MENDES 86196715100 (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003117-90.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto a Carta Precatória 

juntada aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007009-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE INACIO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILAMAR ADILIO SCHMITTZ (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.: 1007009-41.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, seu 

interesse na constrição judicial do veículo encontrado, conforme extrato, e 

ainda colacione nos autos planilha de atualização do valor da dívida.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004887-89.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINHO ALBERTO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JONES EVERSON CARDOSO OAB - SP146007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1004887-89.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013054-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT16527-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.: 1013054-95.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010444-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA 'EM RECUPERACAO JUDICIAL' - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-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.: 8010444-69.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação/embargos à 

penhora on-line via BACENJUD, realizada nos autos, requerendo o que 

entender de direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001830-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO ODILO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

ANA CLAUDIA PAIAO DE SOUZA OAB - MT26033/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE FRANCISCA NEVES DE ARAUJO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. ENIO ODILO RODRIGUES move AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL em face de TATIANE FRANCISCA 

NEVES DE ARAUJO. Ressai dos autos que as partes entabularam 

confissão de dívida (id nº 29533989) pelo qual a Executada 

comprometeu-se a adimplir a importância total de R$ 107.000,00 em 11 

parcelas alternando-se entre os valores de R$ 1.000,00 e R$ 25.000,00, 

contudo, nenhuma destas foi adimplida o que ensejou a propositura da 

presente demanda. Inicialmente é de se observar a existência de classe 

judicial própria, EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) em 

detrimento da classe judicial escolhida PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Não obstante a tese autoral, de plano, se visualiza 

a incompetência absoluta deste Juízo em razão do valor da causa. A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de 

princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do juízo. Do negócio jurídico entabulado entre as partes 

resultou na existência de dois títulos executivos diversos que, contudo, 

não permitem o fracionamento, tal como intenta o Exequente. A confissão 

de dívida pactuada (id nº 29533989) à luz do art. 784, inciso III do CPC já é 

título executivo extrajudicial por si só o que tornaria despicienda a emissão 

de notas promissórias (id nº 29534595). Ainda que as partes tenham 

optado por instrumentalizar o débito mediante dois títulos extrajudiciais 

diversos, confissão de dívida (art. 784, inciso III) e nota promissória (art. 

784, inciso I) estes possuem origem comum, qual seja, representam um 

único débito que perfaz o valor original de R$ 107.000,00. E, ao contrário 

do alegado na petição inicial, não existem parcelas vincendas uma vez 

que conforme a cláusula X da confissão de dívida elaborada pelas partes 

na ocorrência de inadimplência de qualquer das parcelas haverá o 

vencimento antecipado das parcelas vincendas. Logo, o débito a ser 

cobrado não se resume as parcelas vencidas entre dezembro/2019 e 

fevereiro/2020, mas sim o débito globalmente considerado, ou seja, R$ 

107.000,00. O art. 3º, inciso I da Lei nº 9.099/1995 limita a competência em 

razão do valor da causa ao teto de 40 vezes o valor vigente do salário 

mínimo, o que supera o valor da dívida acima considerada. A propositura 

de demanda cujo valor da causa supera o valor de alçada do Juizado 

Especial implica em falta de inadequação da via eleita. Isto posto, 

reconhecida a incompetência deste Juizado Especial Cível, INDEFIRO a 

petição inicial, nos termos do citado art. 51, inciso II, da Lei dos Juizados 

Especiais e do art. 330, inciso III, do CPC. Por conseguinte, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

inciso I, do citado Estatuto Adjetivo. CANCELO a audiência de conciliação 

designada para 03/04/2020 às 13h30. Sem custas e despesas judiciais, 

nem honorários advocatícios, até pela inexistência de litigiosidade. Acesso 

gratuito à Justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição. Inteligência dos arts. 54 e 55 da Lei n.° 9.099/1995. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 292727 Nr: 3900-70.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANDRO MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO MONTEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 415, inciso IV, do Código de 

Processo Penal, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado ELISANDRO 

MACHADO DE OLIVEIRA, brasileiro, convivente, natural de Sarandi/RS, 

nascido aos 31/08/1981, portador do RG nº 11458 e CPF nº 

017.283.461-83, filho de Lair José de Oliveira e Eloiva Machado de 

Oliveira, residente e domiciliado à Rua Adastreia, quadra 05, casa 09, 

bairro Sebastião de Matos I, em Sinop/MT, da imputação que lhe foi feita na 

exordial, em razão do reconhecimento de ter o acusado agido sob o 

amparo da legítima defesa própria, nos termos dos arts. 23, II e 25, ambos 

do Código Penal Brasileiro.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 201 de 365



 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

 Portanto, a fim de evitar que a manutenção da prisão da acusada venha 

configurar constrangimento ilegal, a revogação da segregação cautelar é 

medida que se impõe.

Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, I, III, IV e V, ambos do Código 

de Processo Penal, revogo a prisão preventiva decretada em desfavor da 

acusada JOYCE LOANA DE OLIVEIRA DOMINGOS mediante o 

cumprimento das medidas cautelares abaixo descritas:

a) Proibição de ausentar-se da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, 

sem prévia COMUNICAÇÃO deste Juízo;

b) Proibição de alterar o endereço onde reside, sem prévia 

AUTORIZAÇÃO deste Juízo;

Expeça-se competente ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ser 

imediatamente colocada em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

presa.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO/CARTA PRECATÓRIA.

Às providências.

Cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000421-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DE ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

JULIERME FRANCISCO MEIRA SILVA OAB - MT11811-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO Certifico, com a finalidade de 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da custa judiciária no valor R$ 413,40 e taxa R$ 146,44 

conforme cálculo ID 28773259, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU 

DÍVIDA ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 

26/03/2020 Irany Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004566-30.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO Certifico, com a finalidade de 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no 

valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 559,84 conforme cálculo ID 

28777716, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 26/03/2020 Irany 

Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007893-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT4729-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO Certifico, com a finalidade de 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da custa judiciária no valor R$ 6.328,72 e da taxa judiciária no 

valor de R$ 6.002,52, totalizando em R$ 12.331,24 conforme cálculo ID 

28784932, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 27/03/2020 Irany 

Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008846-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY CARRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR OAB - MT0014603A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CORREA SOBRINHO OAB - MT22029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO Certifico, com a finalidade de 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no 

valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 559,84, conforme cálculo ID 

28787096, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 27/03/2020 Irany 

Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004529-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA JUCICLEIA DE ALMEIDA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO Certifico, com a finalidade de 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no 

valor de R$ 146,44, totalizando em R$ 559,84, conforme cálculo ID 

28788844, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 27/03/2020 Irany 

Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001012-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ZACARIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA OAB - 

MT15863-O (ADVOGADO(A))
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STELLA CAROLINA FONSECA ZEFERINO DA SILVA BARROS OAB - 

MT18803-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO Certifico, com a finalidade de 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento (pro-rata) da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa 

judiciária no valor de R$ 148,98, totalizando em R$ 562,38, conforme 

cálculo ID 28814442, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA 

ATIVA, consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 

88/2014-CGJ, IN 09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. OBS: Autor: 50% 

beneficiário da justiça gratuita Requerido: 50% Várzea Grande, 

27/03/2020 Irany Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000595-37.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICK ASLEI DA SILVA CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO Certifico, com a finalidade de 

INTIMAR a PARTE REQUERIDA, para no prazo de 05 (cinco) dias efetuar o 

pagamento da custa judiciária no valor R$ 413,40 e da taxa judiciária no 

valor de R$ 151,73, totalizando em R$ 565,13, conforme cálculo ID 

28831233, SOB PENA DE LEVAR A PROTESTO OU DÍVIDA ATIVA, 

consoante Provimentos 40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, IN 

09/2014-PRES e IN 10/2014-PRES. Várzea Grande, 27/03/2020 Irany 

Oliveira Rodrigues Técnica Judiciária

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007780-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA VISCONI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYANA KAREN DA SILVA SEBA OAB - MT15509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL DA SILVA (INVENTARIADO)

 

Vistos. I- Conquanto tenha a inventariante se irresignado quanto ao 

pronunciamento deste Juízo (ID 23346495), carece-lhe razão, de modo 

que mantenho a decisão anterior em todos os seus termos. À respeito, 

colhe-se o seguinte aresto: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

SUCESSÕES - INVENTÁRIO - CESSÃO GRATUITA DA MEAÇÃO 

PERTENCENTE À VIÚVA EM FAVOR DOS HERDEIROS - DOAÇÃO DA 

MEAÇÃO - TERMO NOS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE. 1. O cônjuge 

sobrevivente casamento sob o regime da comunhão universal de bens 

não é herdeiro em relação ao patrimônio objeto do inventário, possuindo 

apenas o direito de meação sobre o montante. 2. Na meação do bem é de 

propriedade da viúva não sendo passível de renúncia na herança. 3. 

Como a viúva que foi casada sob o regime da comunhão universal de 

bens não ostenta a condição de herdeira inexiste quinhão ou cota-parte 

de herança para renunciar; 4. O cônjuge sobrevivente meeiro que 

pretender ceder gratuitamente a sua parte aos herdeiros não pode 

fazê-los nos autos de inventário, porque seus bens são estranhos à 

sucessão, devendo eventual transferência ser efetivada por escritura 

pública. (TJ-MG - AI: 10000190238675001 MG, Relator: Renato Dresch, 

Data de Julgamento: 09/07/0019, Data de Publicação: 12/07/2019). II- 

Concedo, sem prejuízo de posterior revogação, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99 do CPC/2015. III- 

Sem prejuízo das determinações acima, intime-se a inventariante, por sua 

advogada, para que requeira o que de direito. Fixo, para tanto, o prazo de 

15 (quinze) dias. IV- Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005773-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MARQUES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Verifico que a petição inicial 

não preenche os requisitos exigidos no artigos 319 e 320 do CPC. II- 

Dessa forma, faculto à parte autora a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, de modo a sanar 

as irregularidades, devendo juntar laudos médicos que contenham os CIDs 

das doenças que sofre a interditanda, sob pena de indeferimento. III- 

Intime-se.o

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012684-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DA COSTA (REQUERENTE)

CACEMIRA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

GONCALINA LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

FATIMA LEMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEBRANDO LEMES DA COSTA (REQUERIDO)

ZOZIMA GONCALVES DA COSTA (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Concedo, sem prejuízo de posterior revogação, os benefícios da 

Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do artigo 99 do CPC/2015. II- 

Revogo o despacho de ID 26446793, e por consequência, nomeio o 

Requerente JOSÉ SEBASTIÃO DA COSTA como Inventariante, devendo 

prestar compromisso em 05 (cinco) dias (CPC, artigo 617, parágrafo 

único) e declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). 

III- Prestadas as declarações, tome-se por termo. IV- Após, promovam-se 

as citações/intimações na forma determinada no art. 626 do CPC e digam 

no prazo de 15 (quinze) dias sobre as primeiras declarações. V- Não 

havendo discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas 

declarações, tomando-se por termo e sobre elas manifestando-se no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). VI- Ao cálculo do imposto, e 

digam em 05 (cinco) dias, ouvindo-se, em seguida, a Fazenda Pública. VII- 

Ante a sua inadequação procedimental, determino a exclusão da petição 

constante do ID 28087550. VIII- Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1017827-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

K. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RANIELE SOUZA MACIEL OAB - MT23424-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE ROSA DE SOUZA OAB - MT15779-O (ADVOGADO(A))

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT8548-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. KAROLINE FRANÇA DOS 

SANTOS e MARILZA ROSA BONAROTI ingressou com AÇÃO de Guarda 

Compartilhada. O representante do Ministério Público, instado a se 

manifestar, opinou pela homologação da avença celebrada entre as partes 

(id. 27354028). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Não há 

preliminares a serem apreciadas. O pedido é procedente, tendo em vista o 

acordo celebrado pelas partes em audiência. Desta forma, Homologo para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 203 de 365



partes e, por consequência, resolvo o mérito do presente feito nos termos 

do artigo 487, inciso iII, “b” do CPC. Expeça-se o necessário. Cientifique-se 

o Ministério Público. Transitada em julgado, determino que, depois de 

observadas as formalidades legais, arquive-se. Publique-se Intimem-se 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003188-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. F. C. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - MT7693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. L. D. C. C. (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Concedo, sem prejuízo de 

posterior revogação, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 99 do CPC/2015. II- Nomeio o Requerente FRANCISCO DE 

ASSIS FERREIRA COELHO como Inventariante, devendo prestar 

compromisso em 05 (cinco) dias (CPC, artigo 617, parágrafo único) e 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (art. 620, do CPC). III- 

Prestadas as declarações, tome-se por termo. IV- Após, promovam-se as 

citações/intimações na forma determinada no art. 626 do CPC e digam no 

prazo de 15 (quinze) dias sobre as primeiras declarações. V- Não 

havendo discordância quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas 

declarações, tomando-se por termo e sobre elas manifestando-se no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 637, do CPC). VI- Ao cálculo do imposto, e 

digam em 05 (cinco) dias, ouvindo-se, em seguida, a Fazenda Pública. VII- 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001246-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA ROSANE DA CRUZ OLIVA OAB - MT25742/O (ADVOGADO(A))

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. F. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS em que ELIANA 

AUGUSTA CARVALHO DA SILVA promove em face de CLAUDINEI 

FONSECA DA SILVA. Conforme informação da parte autora verifico que 

tramita perante a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher desta comarca medida protetiva nº 

1010395-84.2019.811.0002, envolvendo as mesmas partes deste feito. É 

o relatório. Decido. Imperioso ressaltar inicialmente que, havendo relatos 

de violência doméstica ou procedimento para sua apuração, o Juízo da 

Vara de Família torna-se incompetente para apreciação de demandas que 

com elas correlacionem, cuja competência é da Vara Especializada de 

Violência Doméstica. Assim sendo, deve este processo ser remetido 

àquele Juízo, que detém competência absoluta para analisar a questão 

posta em debate, consoante decidiu o e. Tribunal de Justiça deste Estado, 

verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA – MEDIDA PROTETIVA EXTINTA JUNTO 

À VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER – NATUREZA CÍVEL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – CONFLITO 

PROCEDENTE. Arquivada a medida protetiva que envolvia as mesmas 

partes, cessa a causa autorizadora da modificação da competência para 

processar e julgar a demanda de reconhecimento e dissolução de união 

estável c/c guarda, que em razão da sua natureza civil deve ser 

processada perante o Juízo da Vara Especializada de Família e 

Sucessões. (CC 96230/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 

10/09/2015). Assim, não há duvidas que, no caso dos autos, a discussão 

acerca do divórcio, deve se processar perante a Vara de Violência 

Doméstica desta Comarca. Ante o exposto, remeta-se o feito àquele Juízo, 

com as cautelas de estilo, eis que absolutamente competente para análise 

do pedido. Intimem-se. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008573-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO GLEY DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

Genivaldo de Brito Barros (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI ALVES FERREIRA OAB - MT0017978A (ADVOGADO(A))

 

Vistos. MARCIO GLEY DA SILVA, qualificado, ajuizou AÇÃO DE 

INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE em face de GENIVALDO DE BRITO 

BARROS, também identificado, alegando, em síntese, que sua genitora e o 

requerido mantiveram um relacionamento, culminando na sua concepção. 

Pugna, ao final, pela atribuição de paternidade ao requerido. A petição 

inicial veio instruída com documentos necessários ao deslinde do feito, 

dentre eles o laudo de exame de DNA feito extrajudicialmente pelas partes 

acima nomeadas. Citado, o requerido ofertou contestação, por meio da 

qual reconhecera expressamente a paternidade postulada pelo autor (ID 

19845768). Sobreveio manifestação da parte autora (ID 25876935), 

pugnando pelo prosseguimento do feito, com o julgamento de procedência 

do pedido constante da inicial. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO 

Preliminarmente, ressalta-se que cabe ao magistrado, analisando o 

conjunto fático existente nos autos, promover o julgamento antecipado da 

lide, conforme autoriza o artigo 355, incisos I, do CPC. A propósito, 

destaco a seguinte ementa: “Presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ – 4ª T. Resp. 2.832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

14.8.90, DJU 17.9.90 – No mesmo sentido: RSTJ 102/500 – RT 782/302). In 

Theotônio Negrão – Editora Saraiva – 47ª Ed. Pág. 427). Passo ao exame 

do mérito. Reza o artigo 355, do Código de processo Civil, que o juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença quando a questão 

de mérito for unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não 

houver necessidade de produzir prova em audiência. Assim, analisando 

os fatos e circunstâncias dos autos, entendo que o feito não demanda 

maior dilação probatória, uma vez que não dependem de maiores provas 

os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária 

(artigo 374, inciso II, do Código de Processo Civil). Em face ao exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, III, A, do Código 

de Processo Civil e declaro reconhecida a paternidade de GENIVALDO DE 

BRITO BARROS em relação ao requerente MARCIO GLEY DA SILVA , 

determinando que se proceda à retificação do registro de nascimento do 

investigante, incluindo-se o patronímico do pai e os nomes de seus 

ascendentes como avôs paternos, passando a chamar-se: MARCIO GLEY 

DA SILVA DE BRITO BARROS. Deixo de condenar o requerido nas custas 

e honorários por ser beneficiário da justiça gratuita, que ora defiro, e por 

não ter oferecido resistência ao pedido. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. PUBLIQUE-SE INTIME-SE 

CUMPRA-SE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009636-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA INACIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Juízo da Vara de Família de Várzea Grande-MT (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. GABRIEL INACIO RIBEIRO, devidamente qualificado e representado 

por sua genitora, ingressou, com pedido de ALVARÁ JUDICIAL para 

levantamento das importâncias depositadas em nome do de cujus 

DEMERVAL RIBEIRO RODRIGUES, falecido em 11 de março de 2014. Com 

a inicial vieram os documentos necessários à instrução do feito. 

Recepcionada a inicial, expediu-se ofício ao Banco Sicredi, requisitando 

informações acerca de saldos bancários em nome do de cujus; bem como 

ao INSS requisitando informações acerca de dependentes habilitados. 

Respostas nos Ids. 19942856 e 19943474. Instado a se manifestar, o 

representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito 

inicial (ID. 20506741). Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. 
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Anoto inicialmente que o procedimento em tela é de jurisdição voluntária, o 

que significa dizer que o Juiz não está obrigado a observar o critério da 

estrita legalidade (art. 723, parágrafo único, do CPC). Quanto ao pedido 

verifica-se que o requerente é legítimo; sendo, portanto, o pedido 

juridicamente possível; há interesse processual e econômico, e com o 

falecimento do genitor lhe assiste o direito de pleitear o saque dos valores 

existentes em nome do de cujus – Sr. DEMERVAL RIBEIRO RODRIGUES. 

Nesse sentido, dispõe a Lei nº 6.858, de 24.11.80, em seu artigo 1º: "Art. 

1º Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os 

montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida 

pelos respectivos titulares, serão pagos, em cotas iguais, aos 

dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da 

legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento." Logo, estando 

comprovado nos autos o vínculo existente entre o requerente e o de 

cujus, o pleito há de ser deferido sem mais delongas. Diante do exposto, 

bem como com as provas existentes nos autos, defiro o pedido do 

requerente e determino seja expedido alvará de autorização em favor de 

GABRIEL INACIO RIBEIRO, representado por sua genitora, habilitando-a à 

receber o numerário disponível em nome do de cujus – Sr. DEMERVAL 

RIBEIRO RODRIGUES, junto à agência autorizada do Banco Sicredi, 

ressalvando os direitos de terceiros eventualmente não “citados” para o 

processo, ou de eventuais interessados não mencionados, aplicando-se, 

havendo provocação, o disposto no art. 553 do CPC. Isento o requerente 

do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do Artigo 

99,§3º do CPC. Expeça Senhor Gestor o(s) competente(s) alvará(s) de 

autorização. Transitada em julgado e procedidas às baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005146-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOLMA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANMARTIN CURADO (REU)

SANLENNY CURADO (REU)

SANDIEGO CURADO (REU)

SAMMARINA CURADO (REU)

 

VISTOS. Tendo em vista a petição juntada (ID. 25613320), JULGO EXTINTO 

o presente feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV e VIII c/c art. 200, § 

único ambos do CPC. Sem custas, por tratar-se de beneficiária da Justiça 

Gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e 

cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1057713-43.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SAIENE SILVA CURVO DA BOA MORTE COATI (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HOMERO SOARES COATI (DE CUJUS)

 

VISTOS. Trata-se de ação de inventário proposta BRUNA SAIENE SILVA 

CURVO DA BOA MORTE COATI em razão dos bens deixados por FABIO 

HOMERO SOARES COATI. Pela petição de ID. 29494157, a inventariante 

requereu a desistência da ação. É o relatório. Decido. NELSON NERY 

JÚNIOR, in Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante, pág. 630, 7ª edição, Ed. RT, leciona que: “quando o autor 

desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, devendo o magistrado 

proceder à extinção do processo sem ingressar no exame do mérito.” Não 

vejo óbice na extinção do processo de inventário por desistência das 

partes. Neste sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO. INVENTÁRIO. 

DESISTÊNCIA. CUSTAS FINAIS. É direito de pessoas maiores e capazes 

optar por fazer inventário na via extrajudicial, e desistir do inventário 

judicial. Nesse contexto, não faz nenhum sentido condenar ao pagamento 

de custas finais aqueles que desistem da via judicial para buscar a via 

extrajudicial. Tal condenação acabaria por onerar em dobro as partes, o 

que fatalmente seria desestímulo ao desafogamento do Poder Judiciário, 

justamente o que a Lei pretendia obter com a criação e a abertura da 

possibilidade de fazer partilha de forma extrajudicial. De resto, 

manifestada a opção pela via extrajudicial, e pedida a desistência da ação 

de inventário depois de apenas ter havido nomeação de inventariante, 

tem-se por rigor a conclusão de que não cabe condenação em custas 

finais pela homologação da desistência. DERAM PROVIMENTO. (Apelação 

Cível Nº 70059463588, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rui Portanova, Julgado em 05/06/2014). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DE INVENTÁRIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. INTERESSE PROCESSUAL. 

VIA JUDICIAL. OPÇÃO DA PARTE. Existe interesse processual na ação de 

inventário proposta na vigência da Lei n.º 11.441/07, que facultou aos 

interessados a via judicial ou extrajudicial, mesmo quando não existam 

menores ou incapazes ou que o inventário seja consensual. Recurso 

conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 10005150015385001 MG, Relator: 

Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2016, Câmaras Cíveis / 3ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2016) Consigno, por fim, que a 

teor do verbete Sumular n.º 33 do STJ, resta vedado ao Magistrado 

declinar, ex officio, de sua competência territorial como sois a matéria ora 

versada, vejamos: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 

INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. 

DECLÍNIO. AUTOR. EQUIVALÊNCIA EX OFFICIO. VEDAÇÃO. SÚMULA N.º 

33/STJ. 1. A competência da ação de inventário é territorial e, portanto, 

relativa. 2. A súmula nº 33/ STJ impede que o juiz declare de ofício a 

incompetência relativa. Equivale à vedação Sumular o acolhimento pelo juiz 

do pedido de declínio da competência, após instar o autor a fazê-lo. 3. 

Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do 

Juízo Suscitado (Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de 

Tagua t i nga ) .Unâ n i m e .  ( T J - D F  0 7 1 7 6 9 1 5 3 2 0 1 9 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0717691-53.2019.8.07.0000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de 

Julgamento: 11/11/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 25/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, 

conquanto se amoldasse às hipóteses do artigo 951 e seguintes do CPC, 

ante o manifesto pedido de desistência, com fundamento no art. 485, VIII 

C/C 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo o pedido, 

nos termos sobreditos. Sem custas, posto que defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as devidas baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001845-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. C. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO PULQUERIO OAB - 826.712.901-44 

(REPRESENTANTE)

JEFERSON SILVA CORREA OAB - MT19246-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. DAVI LUIZ CURVO PULQUERIO, representado por seu avô, 

ANTONIO BENEDITO PULQUERIO, qualificado, formulou o presente pedido 

de expedição de ALVARÁ JUDICIAL com vistas a permitir a abertura de 

conta poupança em nome do autor, menor de idade. A petição inicial foi 

instruída com procuração e documentos. O representante do Ministério 

Público, instado a se manifestar, pugnou pelo deferimento do pedido de 

abertura de conta nos moldes iniciais. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. Anoto inicialmente que o procedimento em tela é de 

jurisdição voluntária, o que significa dizer que o Juiz não está obrigado a 

observar o critério da estrita legalidade (art. 723, parágrafo único, do 

CPC). Consigno ainda que a medida se faz necessária para a validade e 

eficácia do negócio que será realizado. Diante do exposto, bem como com 

as provas existentes nos autos, defiro o pedido do requerente e determino 

seja expedido alvará de autorização para que o representante do infante, 

Sr.º ANTONIO BENEDITO PULQUERIO, proceda à abertura de conta 

poupança junto a uma das agências da Caixa Econômica Federal, em 

nome e titularidade de DAVI LUIZ CURVO PULQUERIO, que não poderá ser 

movimentada, antes do advento de sua maioridade, senão por ordem 

judicial expedida via alvará. Isento o requerente do pagamento das custas 

e despesas processuais, nos termos do Artigo 99,§3º do CPC. Expeça 

Senhor Gestor o(s) competente(s) alvará(s) de autorização. Transitada 

em julgado e procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 
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autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1013527-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CLAUDIA MENDES DE SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN DOMINGUES BARROS OAB - MT18538/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

 

Vistos. Inobstante a determinação de emenda anterior, tem-se que a 

legitimidade para o exercício do direito de ação decorre de lei e depende 

da titularidade de um direito ou interesse protegido. Constatando inexistir 

nos autos prova idônea da união estável entre a interessada e o de cujus, 

mormente a escritura pública unilateral juntada, de rigor a emenda da 

exordial. Assim: I- Intime-se a requerente a comprovar, em emenda a 

preambular, sua legitimidade ativa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento. III- Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010910-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - 009.739.261-80 

(PROCURADOR)

PRISCILA BENITES LIRA OAB - 020.265.661-60 (REPRESENTANTE)

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Intime-se a requerente EDIANY BENITES DA SILVA, por sua 

representante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, colacione aos 

autos instrumento de mandato, sob as cominações aplicáveis. II- 

Inobstante a determinação acima, recebo em parte a emenda a exordial de 

ID. 20604030 e desde já determino o processamento deste em segredo de 

justiça (CPC, art. 189, III). III- Nos termos do artigo 99,§3º, do CPC, defiro o 

pedido de Justiça Gratuita. IV- Oficie-se ao INSS requisitando informações, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acerca dos dependentes do falecido 

habilitados perante a Previdência Social (art. 1º, Lei nº 6.858/80). O ofício 

deverá ser instruído com dados essenciais da de cujus (RG, CPF, data de 

nascimento, nome da mãe, pai etc). V- Oficie-se, ainda, à Caixa Econômica 

Federal, Banco Itaú S/A e ao Banco Bradesco S/A, requisitando 

informações, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca de eventuais valores, 

saldos, FGTS, jóias empenhadas em nome do “de cujus”. O ofício deverá 

ser instruído com dados essenciais do “de cujus” (RG, CPF, data de 

nascimento, etc). VI- Após, dê-se vista ao representante do Ministério 

Público, pelo prazo legal. VII- Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002012-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE COLOMBO OAB - SP280267 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. V. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Ante a informação prestada 

pela parte requerente sobre a existência de Procedimento que tramita 

perante a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Várzea 

Grande/MT, envolvendo as mesmas partes, remeta-se os presente autos 

àquela Vara. II- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009772-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. D. S. L. (REQUERENTE)

J. H. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Intimem-se os requerentes 

para, no prazo de 05 dias, adequarem a inicial aos moldes constantes do 

parecer ministerial de id.18251087, complementando e especificando 

acerca dos direitos inerentes à filha menor. Após, nova vista ao MP. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004436-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO SANTANA DE FRANCA (REQUERENTE)

ANA CATARINA DE FRANCA (REQUERENTE)

JOAO BOSCO DE FRANCA (REQUERENTE)

JOSELINA PINTO DE FRANCA (REQUERENTE)

BENEDITO PINTO DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA OAB - MT12713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A classe não possui requerido (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE VISTOS. Foi determinada a emenda da 

inicial conforme decisão id. 25612370. Decorreu o prazo para emenda sem 

que houvesse manifestação da parte, conforme se denota da certidão de 

id. 29616772. É o relatório. Decido. A petição inicial deve ser indeferida, 

por inábil a dar início à relação jurídica processual. Denota-se que a parte 

autora não adequou a exordial aos ditames regulares do códex 

processual, de modo que o indeferimento da inicial é de rigor. Ante o 

exposto com fundamento no artigo 321 parágrafo único, c/c art. 330, IV, 

todos do CPC, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, nos termos do 

Art. 485, I do CPC não resolvo o mérito. Sem custas e sem honorários. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020050-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DE MACEDO FILHO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ OAB - MT19681/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO LIMA MACEDO (RECONVINDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ALVARÁ 

JUDICIAL ajuizado por JOAQUIM ALVES DE MACEDO FILHO, 

representando seu filho, Cristiano Lima Macedo, objetivando adquirir 

veículo sob a titularidade do incapaz, por ser beneficiado com isenção, a 

fim de garantir um conforto para locomover até as consultas médicas, 

tratamentos e atividades de lazer. Afirma que interditando é portador de 

Paralisia Cerebral com retardo mental profundo nem sequer consegue 

pronunciar sua fala (F.73 – CID-10) e é interditado por força de sentença 

proferida nos n. 3787-63.2014.811.0002, Código n. 335316 que tramitou 

pela 2ª Vara de Família e Sucessões pela comarca de Várzea Grande/MT. 

É o relatório. Fundamento. Decido. Compulsando os autos, verifico que se 

trata procedimento de jurisdição voluntária, alvará judicial objetivando obter 

autorização judicial para a aquisição de bem móvel em que figurará como 

proprietário o interditado. A questão a ser enfrentada nestes autos, 

contudo, cinge-se à verificação de qual juízo é o competente para a 

apreciação do pedido de alvará judicial para aquisição de bem móvel 

adaptado às condições do curatelado. Entendo que o competente é o juízo 

onde se processou a ação de interdição, ou seja, o juízo no qual se 

constituiu a curatela. Isso porque, apesar do pedido de alvará judicial ser 

autônomo em relação à ação de interdição, tal autonomia não é suficiente 

para afastar a acessoriedade existente entre ambas as ações. Isso 

porque, no caso versado e ora posto, o Alvará Judicial almejado 

consubstancia-se numa autorização para aquisição de patrimônio em 

benefício do curatelado, com ônus financeiro a este. Logo, não obstante o 
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trânsito em julgado da ação de interdição verifico que não se trata a 

hipótese de aplicação da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, vez 

que o Juízo da curatela é o competente para processar e julgar eventuais 

pedidos de venda e assunção de dívidas ao curatelado em razão do dever 

de conhecimento da guarda, administração e demais atos correlatos ao 

múnus que desempenha, pedidos estes que são acessórios a demanda 

principal de interdição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo 

Civil, in verbis: A ação acessória será proposta no juízo competente para 

a ação principal. Nesse sentido nos ensina Humberto Theodoro Júnior: 

"ações acessórias resultam da decisão de um outro processo ou que se 

prestam a colaborar na eficácia de outro processo, como as ações 

cautelares, e que se ligam ao juízo anterior, por regra de competência 

funcional. A competência, nesses casos, mesmo após o encerramento do 

primeiro feito, continua sendo do Juiz da causa principal (art. 109)" (In 

Curso de Direito Processual Civil, 48ª Edição, Editora Forense, Rio de 

Janeiro, 2007, pág. 212, V.1.) Com efeito, a aquisição do bem ao 

curatelado, com ônus, perseguida por meio do alvará judicial, se presta a 

colaborar na eficácia daquilo que restou determinado na interdição, ou 

seja, presta-se a viabilizar o exercício da curatela. Diante do exposto, por 

se tratar de competência funcional e, portanto, absoluta, DECLINO da 

minha competência jurisdicional para processar e julgar a presente ação 

em favor do Juízo da Segunda Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta Comarca, para onde determino a sua remessa. Adote Sr. Gestor as 

baixas e anotações de estilo. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009237-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PERES DIAS NUNES OAB - MT26383/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. M. (REQUERIDO)

 

VISTOS. ELSON LUIS DE OLIVEIRA, intentou a presente ação não 

atentando para os requisitos da petição inicial. Foi determinada a emenda 

da inicial com fundamento no artigo 321 do CPC, a fim de que adequassem 

os pedidos iniciais e se instruísse o feito com documentos essenciais à 

propositura (ID 23963106), nos seguintes termos: “Verifico que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320 do CPC 

e, portanto, faculto ao requerente a emenda, sanando as irregularidades, 

trazendo aos autos cópia de sua certidão de nascimento ou casamento 

(recente) – caso já tenha sido casado anteriormente – com averbação de 

divórcio, apresentando, destarte, declarações firmadas por 3(três) 

testemunhas que atestem a convivência e o respectivo período. Assinalo, 

para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. III- 

Deve, igualmente, colacionar ao feito documentos comprobatórios de 

propriedade dos bens arrolados como integrantes da meação e/ou 

patrimônio comum (matrícula atualizada do imóvel, etc, recentes), 

adequando, ao mais, a procuração outorgada aos ditames processuais 

vigentes, no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 

do CPC, sob pena de indeferimento. IV- No prazo acima assinalado, 

adeque o valor da causa, base forte no artigo 292, VI, do Código de 

Processo Civil, atribuindo valor aos bens descritos no id. 22354501 - pag. 

7, pertencentes ao casal, sob pena de indeferimento.” É o relatório. 

Decido. A petição inicial deve ser indeferida, por inábil a dar início à 

relação jurídica processual. Denota-se que a parte autora não adequou a 

exordial aos ditames regulares da legislação processual, de modo que o 

indeferimento da inicial é de rigor. Perceba que se limitou a colacionar 

documentos já jungidos aos autos, ignorando a determinação deste Juízo, 

inclusive procuração e documentos comprobatórios de propriedade 

figurantes de eventual meação. Ante o exposto com fundamento no artigo 

321 parágrafo único, c/c art. 330, IV, todos do CPC, indefiro a petição 

inicial e, por conseguinte, nos termos do Art. 485, I do CPC não resolvo o 

mérito. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1003637-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. M. (EXEQUENTE)

N. M. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE DE CASSIA MARTINS TAVARES OAB - 934.235.351-72 

(REPRESENTANTE)

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

BRUNO HENRIQUE DA ROCHA OAB - SP230904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR INEZ MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Tendo em vista que o título 

que originou a presente execução advém da Segunda Vara Especializada 

de Família e Sucessões desta Comarca, remetam-se os presentes autos 

para aquela Vara. II- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1008441-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. A. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA SILVA NUNES BARRETO OAB - SP263098 (ADVOGADO(A))

MARIANA VOLPI MARTUCCI OAB - SP373047 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. C. N. (REQUERIDO)

 

Vistos. Sobre a certidão de id. 30573985, manifeste-se a parte autora, no 

prazo legal. Intime-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009423-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. S. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE MONTEIRO DA SILVA OAB - MT23836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. A. (TESTEMUNHA)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1009423-80.2020.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas. INTIMAR A APARTE AUTORA ATRAVÉS DE SEU ADVOGADO , DA 

DECISAO ID 30728838 - Decisão, BEM COMO PARA QUE JUNTE AOS 

AUTOS COPIA DA CERTIDAO DE NASCIMENTO OU CASAMENTO DA 

INTERDITADA SRA. ADRIANA DAA SILVA ALMEIDA. Várzea Grande/MT, 

27 de março de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1013290-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. H. D. S. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT7481-B (ADVOGADO(A))

LISIANE ESTELLE DA SILVA OAB - 049.425.241-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HERNANDES FRANCISCO DE JESUS (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1013290-18.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Como dito 

expressamente no Id. 24282512, p. 1, 42,68% do salário mínimo de 2019 

(R$ 998,00), corresponde a R$ 425,94 e não R$ 400,00, como mencionado 

desde a inicial e nos cálculos que se seguiram. O valor da pensão foi de 

R$ 400,00, em 2017, quando de sua fixação. Retornem para emenda, eis 

que os cálculos do Id. 27184851, p. 1, estão incorretos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007887-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. F. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. (REU)

Outros Interessados:
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007887-68.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Intime-se a 

requerente, via Defensoria Pública, para trazer aos autos a certidão de 

nascimento da infante, bem ainda requerer a conversão da Ação de 

Alimentos Gravídicos para Investigação de Paternidade c/c Alimentos, em 

caso da não perfilhação do requerido, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo 

aos autos, proceda-se à conclusão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001035-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRA CRISTINA SCATOLIN SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001035-28.2019.8.11.0002. VISTOS etc. ELIANDRA 

CRISTINA SCATOLIN E SILVA, qualificada, formulou o presente pedido de 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL em decorrência do óbito de sua genitora 

Sra. Elza Ruppel Scatolin, aduzindo, para tanto, o que segue. A Sra. Elza 

Ruppel Scatolin faleceu no dia 25.10.2016, conforme certidão de óbito (Id. 

17831909). A requerente é filha do “de cujus”. Ocorre que sua genitora 

deixou valores referentes a conta poupança junto a Caixa Econômica 

Federal. A petição inicial foi instruída com procuração e documentos (Ids. 

17831908/17831909). Ao final, pugnou pela expedição de alvará judicial 

para levantamento de valor referente ao saldo retido na Caixa Econômica 

Federal. Em decisão (Id. 17897914), AJG deferida, determinação para 

expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, bem como a juntada aos 

autos da declaração de inexistência de dependentes da falecida, 

habilitado junto a Previdência Social. Manifestação da parte autora (Id. 

18818902/18818913), pugnando pela juntada aos autos da certidão dando 

conta da inexistência de dependentes da falecida habilitada junto a 

Previdência Social. Petitório da parte autora (Id. 21083299) pugnando pela 

expedição de ofício a Caixa Econômica Federal, uma vez que decorreu 

aproximadamente 03 (três) meses da entrega do referido ofício, sem êxito 

na resposta. Resposta da Caixa Econômica Federal no Id. 22474612, 

informando a existência de saldo bancário em nome da falecida. 

Manifestação da parte autora (Id. 22495239), pugnando pela expedição do 

alvará judicial. Deixo de colher manifestação ministerial, eis que ausente 

interesse de menor de idade ou maior incapaz. É o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Trata-se de Alvará Judicial para levantamento de valor 

referente ao Saldo bancário, deixado pelo “de cujus”, Sra. Elza Ruppel 

Scatolin. O procedimento adotado pela requerente encontra respaldo legal 

no artigo 666, do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 666. 

Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores 

previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980. A lei acima 

mencionada cuida do pagamento de valores referentes aos saldos 

bancários, dentre outros (art. 2º). Compulsando os autos, vislumbra-se 

que o documento (Id. 22474612), comprova o crédito em conta do “de 

cujus”. A certidão de óbito demonstra que a falecida era viúva (Id. 

17831909). A requerente é filha única do “de cujus” (Id. 17831909). Dessa 

feita, evidenciado fica o direito da requerente em resgatar o numerário a 

que têm direito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.º, 

da Lei 6.858/80, e disposições do Código de Processo Civil aplicáveis à 

espécie, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e 

determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em nome da requerente 

ELIANDRA CRISTINA SCATOLIN E SILVA, para o levantamento de 100% 

(cem por cento) do valor referente ao saldo bancário existente em nome 

da falecida, Sra. Elza Ruppel Scatolin, junto à Caixa Econômica Federal. P. 

R. I. Isento de custas processuais (Id. 17897914). Após o trânsito em 

julgado, expeça-se alvará judicial, e, em seguida, arquive-se o feito com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de Março de 2020. 

Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432265 Nr: 2316-41.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILVANIO MARTINS - OAB:MT 

12.301-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francine Cardoso Costa 

Leite - OAB:19689/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ILVANIO MARTINS, 

para devolução dos autos nº 2316-41.2016.811.0002, Protocolo 432265, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1006357-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANY PEREIRA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

VIVIANE PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL JOZIVALDO TAVARES DA SILVA OAB - MT11161-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO ALVARÁ Vistos. Intimem-se as autoras para que no prazo de 

15 (quinze) dias forneçam o endereço da Sra. JANIESTER LUCAS E. DE 

OLIVEIRA, dependente do “De cujus”, conforme documento juntado na ID 

n. 21904247, a fim de possibilitar sua manifestação nos autos, sob pena 

de ser autorizado o levantamento parcial do valor requerido. Cumpra-se. 

Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001112-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANJE ROSA DA SILVA OAB - MT17970/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURY DA COSTA COELHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO PROCESSO 1001112-37.2019.8.11.0002. INVENTÁRIO. 

REQUERENTE: ANA MARIA DA SILVA PRADO. Vistos, Acolho a emenda a 

Inicial (ID. 1814822). Nomeio como inventariante a requerente ANA MARIA 

DA SILVA PRADO, que prestara compromisso em 05 (cinco) dias e 

declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes (Artigo 617, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil). Cite-se a Fazenda (CPC art. 626), 

para que manifeste-se sobre os valores, podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro em 15 (quinze) dias (art. 629) ou atribuir valores, 

que poderão ser aceitos pelos interessados (art. 638), manifestando-se 

expressamente. Notifique-se após o ilustre representante do Ministério 

Público. Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto 

aos valores, iniciais ou atribuídos, às ultimas declarações (art. 628) e 

digam, em 15 (dez) dias (art. 637). Se concordes, ao calculo e digam, em 

05 (cinco) dias (art. 638). Intimem-se. Eulice Jaqueline da Costa Silva 

Cherulli Juíza de Direito ch

Decisão

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009463-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MANOEL CASTANHO (REQUERENTE)

DENAIR APARECIDA GREGO (REQUERENTE)

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

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 horas. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009461-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

KATIUSSIA FERNANDA EVANGELISTA DA SILVA (REQUERENTE)

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

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO DIVÓRCIO CONSENSUAL Vistos, Concedo os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Recebo o feito, observando o determinado no artigo 693 e seguintes do 

Código de Processo Civil. Em se tratando de pedido consensual, os 

requerentes poderão comparecer em juízo para audiência de tentativa de 

conciliação às terças-feiras, no horário das 13:00 às 16:00 horas. 

Intimem-se e cumpra-se, notificando-se o i. representante do Ministério 

Público. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001009-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DE REZENDE BUENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA NAKAD DOS SANTOS OAB - RO7924 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1001009-64.2018.8.11.0002. Vistos... Por trata-se de Ação 

de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência, alegando a 

autora que é legítima possuidora e proprietária de 01 veículo e que o réu 

está esbulhando sua propriedade, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. 

Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de 

dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Tenho que a probabilidade do direito, notavelmente documental, 

resta comprovada nestes autos através dos documentos apresentados 

pela autora, em específico Em 07/02/2017, a devedora firmou com a ora 

autora instrumento particular de compra e venda com reserva de domínio 

(reserva de domínio clausula 7.1. do contrato) nº 03/2017 (contrato em 

anexo) escavadeira hidráulica sobre esteiras, marca Link-Belt, modelo 

210X2, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, largura das 

sapatas 800mm, caçamba 1,30m³ e braço de 2,41m, Chassi n° 

LBX210B5NGHEX1257. Alega ainda, que firmou um contrato de compra e 

venda de um veículo indicado nos autos da Id. nº. 11738015. Com o 

pagamento de 24 parcelas iniciou em 08/03/2017 e finaliza em 08/02/2019, 

conforme contrato anexo, contudo, desde 08/08/2017 a devedora deixou 

de adimplir o valor total pagando o valor parcial do mês 08 de 2017, 

restando um debito de R$1.407,60 não colocamos nem juros sobre esse 

valor, sendo os meses subsequentes sem qualquer adimplemento, alega o 

autor que após várias tentava, realizou o protesto sob a Id. nº, 12305343, 

1230534, 12305340, caracterizando o esbulho possessório. Com relação 

ao segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, vejo também estar demonstrado vez que a autora mesmo após 

ter adquirido o veículo não pode usufrui-lo, que me leva a concluir que a 

requerida está esbulhando a posse da autora (CPC. Art. 561, II), 

oportunidade em que, após análise da documentação trazida na inicial, 

melhor ficaram caracterizados os elementos probantes ao deferimento da 

medida (CPC, art. 562). DIANTE DISSO, estando suficientemente 

demonstrados os requisitos, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para 

proceder a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do veículo; escavadeira hidráulica 

sobre esteiras, marca Link-Belt, modelo 210X2, Motor Isuzu, diesel 04 

cilindros e potência 157HP, largura das sapatas 800mm, caçamba 1,30m³ 

e braço de 2,41m, Chassi n°. LBX210B5NGHEX1257, indicado na (Id. nº 

11738014), em favor da parte autora, determinando a expedição do 

respectivo mandado de reintegração de posse. À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

11/07/2018, às 14:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por carta precatória, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, 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. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001009-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA DE REZENDE BUENO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA NAKAD DOS SANTOS OAB - RO7924 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001009-64.2018.8.11.0002. 
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REQUERENTE: SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM 

LTDA REQUERIDO: MARTA DE REZENDE BUENO Vistos... Trata-se de 

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. PERDAS E DANOS, 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA proposta por SP COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA 

TERRAPLANAGEM LTDA em desfavor de e MARTA DE REZENDE BUENO. 

Em face do que consta na (Id. nº. 15717367) em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e a extinção do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos 

termos do art. 158, do CPC, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA na forma do 

art. 487, III, “b” do NCPC. Honorários advocatícios e custas processuais na 

forma convencionada. Decorrido o prazo, e não havendo manifestação 

das partes, certifique-se e arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008790-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P.A DE OLIVEIRA JUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES - EPP 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO LOPES DA COSTA OAB - MT0008864A (ADVOGADO(A))

JONAS TAVARES TRANNIN OAB - MT0018802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CANEDO LOGISTICA EIRELI - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1008790-74.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): P.A DE OLIVEIRA JUNIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE 

TANQUES - EPP RÉU: CANEDO LOGISTICA EIRELI - EPP Vistos, etc... 

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por P.A DE OLIVEIRA JUNIOR IND. 

E COM. LTDA em desfavor de CANEDO LOGISTICA EIRELI EPP. 

Determinada a intimação da parte autora para que providenciasse o 

recolhimento das custas e taxas processuais, este até o momento não o 

fez, conforme certificado à Id. nº 19864433. DIANTE DISSO, CANCELO A 

DISTRIBUIÇÃO deste feito, JULGANDO-O EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 290 c/c art. 485, X, ambos do CPC. Sem 

custas finais, face o cancelamento da distribuição. Por não se ter formado 

a relação processual, deixo de arbitrar honorários advocatícios. Após o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005078-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT13731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOY CIA.SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A (REU)

 

PJE n. 1005078-42.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da não citação da parte 

requerida, conforme se observa na carta precatória devolvida e juntada 

no ID n. 25372178 de 24/10/2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008992-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANK ARRUDA DA SILVA (REU)

 

PJE n.1008992-17.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca do AR negativo de ID n. 

27017733 de 06/12/2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007844-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKLIN RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

 

PJE n. 1007844-68.2018.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca do AR negativo de ID n. 

25830932 06/11/2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000773-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME XVII INCORPORACOES SPE LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NATHALIA ORTEGA DE ARRUDA GUIMARAES (EXECUTADO)

 

PJE n. 1000773-78.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca do AR negativo de ID n. 

21298691 02/07/2019 e n. 27026535 de 06/12/2019.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011231-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV PRIME CHAPADA ORIENTE INCORPORACOES SPE LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESLEILOI OLIVEIRA ROCHA (EXECUTADO)

 

PJE n. 1011231-57.2019.8.11.0002 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da 

parte requerente para manifestar acerca da certidão negativa de ID n. 

29772631 de 02/03/2020 do (a) oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004628-02.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE TORRES MAIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR OAB - MT15138-O (ADVOGADO(A))

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que o Recurso de Apelação foi 

interposto tempestivamente, impulsiono os autos com intimação a parte 

requerida para apresentar as contrarrazões no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 27 de março de 2020 TÂNIA SEBASTIANA RODRIGUES 

TÉCNICA JUDICIÁRIA SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007765-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUYARA OLIVEIRA NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

THADEU AUGUSTO GODOY PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gastão de Matos Junior OAB - MT13847-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))
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LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1007765-89.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: THADEU AUGUSTO GODOY PEREIRA, LUYARA OLIVEIRA 

NASCIMENTO PEREIRA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA Vistos... Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS proposta por THADEU 

AUGUSTO GODOY PEREIRA em desfavor de e MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES S.A. Em face do que consta na (Id. nº. 16393075) em as 

partes comunicam a realização de acordo pondo fim ao processo, 

requerem sua homologação e a extinção do feito, HOMOLOGO O ACORDO 

POR SENTENÇA, nos termos do art. 158, do CPC, para que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Em consequência, DOU ESTA AÇÃO COMO 

EXTINTA na forma do art. 487, III, “b” do NCPC. Honorários advocatícios e 

custas processuais na forma convencionada. Decorrido o prazo, e não 

havendo manifestação das partes, certifique-se e arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações de estilo. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019518-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DA SILVA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

BACKOFFICE GESTAO FINANCEIRA LTDA (REU)

 

CERTIFICO QUE A CONTESTAÇÃO FOI TEMPESTIVA. IMPULSIONO ESTES 

AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA IMPUGNAÇÃO

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1019345-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE AQUINO (REU)

Outros Interessados:

NOROESTE - ANA CAROLINE DOS SANTOS SILVA (CONFINANTES)

LESTE - JUDITH NASCIMENTO MAGALHÃES (CONFINANTES)

NORTE - MARCOS ALBERTO DA SILVA BARROS e sua esposa 

GONÇALINA DA SILVA BARROS (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1019345-82.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Usucapião 

Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: PAULO RODRIGUES 

SOARES PEREIRA Endereço: RUA ITABUNA, (LOT PRQ DEL REY), 

IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-100. POLO PASSIVO: 

Nome: HENRIQUE DE AQUINO Endereço: desconhecido. 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, 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 adquiriu através de um instrumento particular de contrato de 

compra e venda um terreno de 360.00 m 2 no endereço Rua F, Quadra 17, 

Casa Nº 20 Bairro Parque Del Rey, Cep 78111-000, - Cidade Várzea 

Grande – Mato Grosso – Brasil, conforme anexo (PLANTA CROQUI), onde 

com “animus domini” construiu com sua residência e domicilia com sua 

família. A data da tradição e efetiva transação do negócio jurídico entre 

Vendedor e Comprador do referido terreno, ocorreu na data estipulada por 

ambos, ou seja, no dia 10 de abril de 2007, conforme demonstra o 

documento anexo (CONTRATO DE COMPRA E VENDA), pagando pelo 

valor do referido objeto o valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos 

reais). Desde então reside no local como se dono fosse, durante todo o 

período pretérito até o dado momento, ou seja, mais de 12 anos, 7 meses e 

27 dias, na data extada confecção desta, assim já passaram mais de 

4.624 dias, sem qualquer oposição de terceiros, sendo a posse mansa, 

pacifica e continua, dessa maneira o requerente pleiteia em juízo a 

usucapião da propriedade. Contudo ao realistar a busca por uma certidão 

de inteiro teor do referido terreno no cartório da referida circunscrição 

hábil para tanto, foi constatado haver nos assentamentos do RGI 5º 

SERVIÇO NOTARIAL DE IMOVEIS 2º CIRCUNSCRIÇÃO, figurando como 

proprietário o senhor HENRIQUE DE AQUINO e sua esposa conforme 

anexo (CERTIDAO DE ONUS).  DECISÃO: Processo: 

1019345-82.2019.8.11.0002. AUTOR(A): PAULO RODRIGUES SOARES 

PEREIRA REU: HENRIQUE DE AQUINO Vistos... Recebo a emenda retro, 

devendo a Sra. Gestora providenciar a inclusão de CORILDA GAYER 

PEREIRA no polo ativo. Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude de que 

não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente se 

comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação. Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 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, CAMILA FERREIRA DOS 

SANTOS, digitei. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 27 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. CFS

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1019345-82.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE AQUINO (REU)

Outros Interessados:

NOROESTE - ANA CAROLINE DOS SANTOS SILVA (CONFINANTES)

LESTE - JUDITH NASCIMENTO MAGALHÃES (CONFINANTES)

NORTE - MARCOS ALBERTO DA SILVA BARROS e sua esposa 

GONÇALINA DA SILVA BARROS (CONFINANTES)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ESTER BELÉM NUNES PROCESSO n. 

1019345-82.2019.8.11.0002 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Usucapião 

Ordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: PAULO RODRIGUES 

SOARES PEREIRA Endereço: RUA ITABUNA, (LOT PRQ DEL REY), 

IKARAY, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78145-100. POLO PASSIVO: 

Nome: HENRIQUE DE AQUINO Endereço: desconhecido. FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO AOS INTERESSADOS E AUSENTES, 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 adquiriu através de um instrumento 

particular de contrato de compra e venda um terreno de 360.00 m 2 no 

endereço Rua F, Quadra 17, Casa Nº 20 Bairro Parque Del Rey, Cep 

78111-000, - Cidade Várzea Grande – Mato Grosso – Brasil, conforme 

anexo (PLANTA CROQUI), onde com “animus domini” construiu com sua 

residência e domicilia com sua família. A data da tradição e efetiva 

transação do negócio jurídico entre Vendedor e Comprador do referido 

terreno, ocorreu na data estipulada por ambos, ou seja, no dia 10 de abril 

de 2007, conforme demonstra o documento anexo (CONTRATO DE 

COMPRA E VENDA), pagando pelo valor do referido objeto o valor de R$ 

3.500,00 (Três mil e quinhentos reais). Desde então reside no local como 

se dono fosse, durante todo o período pretérito até o dado momento, ou 

seja, mais de 12 anos, 7 meses e 27 dias, na data extada confecção 

desta, assim já passaram mais de 4.624 dias, sem qualquer oposição de 

terceiros, sendo a posse mansa, pacifica e continua, dessa maneira o 

requerente pleiteia em juízo a usucapião da propriedade. Contudo ao 

realistar a busca por uma certidão de inteiro teor do referido terreno no 

cartório da referida circunscrição hábil para tanto, foi constatado haver 

nos assentamentos do RGI 5º SERVIÇO NOTARIAL DE IMOVEIS 2º 

CIRCUNSCRIÇÃO, figurando como proprietário o senhor HENRIQUE DE 

AQUINO e sua esposa conforme anexo (CERTIDAO DE ONUS). DECISÃO: 

Processo: 1019345-82.2019.8.11.0002. AUTOR(A): PAULO RODRIGUES 

SOARES PEREIRA REU: HENRIQUE DE AQUINO Vistos... Recebo a emenda 

retro, devendo a Sra. Gestora providenciar a inclusão de CORILDA 

GAYER PEREIRA no polo ativo. Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das 

custas ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em virtude 

de que não se discute posse em forma de lide no usucapião e tão somente 

se comprova o lapso temporal da posse, deixo de designar audiência de 

conciliação. Determino a citação do réu, dos confinantes, bem como, a 

expedição de edital de citação aos interessados e ausentes, pelo prazo 

de trinta dias. Dê-se ciência às Fazendas Públicas, municipal e estadual, à 

União, bem como, ao representante do parquet, a fim de manifestarem 

quanto à pretensão inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 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, CAMILA FERREIRA DOS 

SANTOS, digitei. 1º VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE - MT, 27 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. CFS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1019345-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGUES SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT24760/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE AQUINO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1019345-82.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): PAULO RODRIGUES SOARES PEREIRA REU: HENRIQUE DE 

AQUINO Vistos... Recebo a emenda retro, devendo a Sra. Gestora 

providenciar a inclusão de CORILDA GAYER PEREIRA no polo ativo. Defiro 

à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Em virtude de que não se discute posse em forma de 

lide no usucapião e tão somente se comprova o lapso temporal da posse, 

deixo de designar audiência de conciliação. Determino a citação do réu, 

dos confinantes, bem como, a expedição de edital de citação aos 

interessados e ausentes, pelo prazo de trinta dias. Dê-se ciência às 

Fazendas Públicas, municipal e estadual, à União, bem como, ao 

representante do parquet, a fim de manifestarem quanto à pretensão 

inaugural. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009343-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENIR VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)
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SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009343-19.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAUDENIR VIEIRA REU: SUL AMERICA COMPANHIA 

NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA 

SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos moldes do 

artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 03/08/2020, às 10:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002320-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. NOVAIS - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCARLA SILVA NOVAIS OAB - MS18819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEWELL RUBBERMAID BRASIL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. 

(REU)

EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS ROZATTI OAB - SP162772 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MALDONADO DAL MAS OAB - SP108346 (ADVOGADO(A))

RODRIGO CELIBERTO MOURA CANDIDO OAB - SP163473 

(ADVOGADO(A))

ADRIANA MALDONADO DALMAS EULALIO OAB - SP136791 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE proposta por RAC NOVAIS qualificada 

nos autos em face de NEWELL RUBBRMAID BRASIL FERRAMENTAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA e EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA 

também qualificado, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Aduz 

que a requerente efetuou um pedido com a requerida Newell e este pedido 

fora faturado no dia 18/08/2015 NF 211872, pedido este que segundo a 

requerente nunca fora recebido. Afirma que, descobriu que a segunda 

requerida fez a entrega do pedido em outro estabelecimento comercial, 

cujo qual a requerente nunca teve relação comercial. Aduz ainda que ao 

verificar a demora na entrega do produto entrou em contato com a primeira 

requerida e neste caso a primeira requerida informou que iria cancelar o 

pedido e efetuar nova entrega. Salienta que, recebeu nova mercadoria, e, 

no entanto fora gerado nova fatura sendo essas faturas pagas. Expõe 

ainda a requerente que, se passaram alguns dias e no entanto ao tentar 

realizar compras com o CNPJ da empresa requerente esta teve a indigna 

surpresa de descobrir que o seu CNPJ estava lançado no temido cadastro 

do SERASA. Ao final requer seja: deferido o pedido de tutela antecipada, a 

produção de todas as provas em direito permitido, seja julgada procedente 

os pedidos contidos na presente peça inicial, seja as requeridas 

condenadas a indenizar a requerente pelos danos morais causados no 

aporte de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Com a petição inicial a autora 

juntou, procuração, comprovante de inscrição fiscal, extrato do SERASA, 

e-mail comprovando o não recebimento da mercadoria, nota fiscal do 

produto, boletos da mercadoria pago. Recebi a petição inicial e deferi a 

tutela conforme o requerido, determinei ainda a citação das requeridas. 

Devidamente citada a primeira reclamada BDB FERRAMENTAS DO BRASIL 

LTDA, sucessora da NEWELL RUBBERMAID BRASIL FERRAMNTAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA apresentou sua peça de defesa e arguiu 

preliminares. Alega que, a requerente adquiriu ferramentas para revender 

em seu estabelecimento comercial, afirma que não deve ser enquadrado 

como consumidor final pois neste caso fere o disposto no artigo 2º do 

Código de Defesa do Consumidor. Assim expressa que não houve atitude 

ilícita da primeira requerida, estando assim presente o requisito causador 

do ato ilícito. Afirma que, a autora recebeu o segundo pedido e a requerida 

fez a retirada do CNPJ da autora do cadastro dos inadimplentes, desta 

forma alega a requerida que a ré agiu dentro dos ditames da lei vigente. 

Ao final requer seja, indeferido os pedidos elencados na peça vestibular, 

o recebimento e processamento da presente contestação. Com a peça de 

defesa a requerida juntou: procuração e substabelecimento e tela 

sistêmica “comprovante de baixa das duplicatas”. A segunda requerida, 

EMPRESA DE TRANSPORTES ATLAS LTDA, tempestivamente apresentou 

sua peça de defesa e nela arguiu em sede de preliminar que a empresa de 

transporte não faz parte da relação jurídica em discussão neste processo, 

afirma também que a responsabilidade da transportadora termina quando o 

produto é entregue ao destinatário final. Ao final requer: seja acatada a 

preliminar de ilegitimidade ativa, seja julgado totalmente improcedente os 

pedidos elencados na peça vestibular. Como a peça de defesa da 

segunda requerida esta não juntou documentos ou provas nos autos. A 

parte autora apresentou impugnação a contestação requerendo seja 

afastada todas as preliminares arguidas bem como seja julgado totalmente 

procedente os pedidos elencados na peça inicial. É O RELATÓRIO 

FUNDAMENTO E DECIDO Muito embora as provas se destinem ao 

processo, no que dispõe o artigo 355, I do Código de Processo Civil, é 

faculdade do juiz analisar a sua suficiência. No entanto Julgo esta ação 

antecipadamente por verificar nos autos elementos necessários à 

formação de meu convencimento. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR - 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PROVA 

TESTEMUNHAL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. Não caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte o 

julgamento antecipado da lide se existentes nos autos elementos 

probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do 

julgador.especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao 

deslinde da controvérsia. APELO DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.” (TJMT - 

Apelação Cível nº 102224/2010 - Relator DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO – J. 23-3-2011) (negritei). A doutrina também soa neste sentido,” in 

verbis”: “Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de 

direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, 

havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a 

respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova 

documental suficiente para formar a convicção do magistrado, 

tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.” (J. 

J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 

4º ed., p.464 – negritei). Com essas considerações, sendo as provas 

anexadas aos autos suficientes para o convencimento deste Juízo, 

conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos 

moldes do artigo 355, I do CPC. Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I – não 

houver necessidade de produção de outras provas; (negritei) DOS FATOS 

E eis que surge a autora não conformada com o lançamento indevido de 

seu nome no cadastro dos inadimplentes. Em sua tese inicial a autora fez 

juntada do temido extrato daquela empresa mantenedora do cadastro. De 
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tal forma, fora recebida a petição inicial e determinado a citação da 

requerida, intimando a ainda a proceder com a baixa na restrição dos 

dados da requerente. Contestou a peça inicial afirmando preliminares de 

ilegitimidade passiva e de relação consumerista respectivamente. Alegou 

ainda ter agido no exercício regular do direito ao manter os dados da 

autora no famigerado cadastro, na mesma ótica considerou que entregou 

as mercadorias e retirou o CNPJ do requerente do famigerado e temido 

cadastro. É fato incontroverso que o nome da autora foi apontado no 

Serasa, SPC. O dano, além de ser presumido em casos como este, é 

verificado pela pecha de “caloteiro” que certamente lhe foi lançada, além 

do inegável abalo de crédito, consequência superveniente às 

negativações. Tenho, portanto, que resta comprovado in re ipsa o dano 

sofrido pela autora em face de inclusão indevida de seus dados em órgão 

de restrição de crédito. DA CULPA E DO NEXO CAUSAL Comprovados os 

danos a autora, por apontamento de dívida que não firmou, observo que 

na defesa a ré tenta livrar-se da responsabilidade pelos atos de seus 

prepostos, a ponto de não poder percebê-la, o que a fez agir em exercício 

de seu direito de credora, agindo com total boa-fé. A simples alegação do 

autor de que seu nome fora lançado de forma indevida e com farta 

documentação comprovando a relação jurídica que ocorreu entre o autor e 

a primeira requerida NEWELL RUBBRMAID BRASIL FERRAMENTAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA, já seria suficiente para inverter o ônus probante e 

presumir a culpa do réu, à medida em que a legislação e a jurisprudência 

pátrias não exigem que a parte produza prova de cunho negativo quanto 

as suas alegações, inclusive, em face da previsão contida no art. 333, II, 

do CPC. No entanto ao analisar os autos detidamente tenho comigo que a 

tese da defesa não merece prosperar, a requerida não fora capaz de 

juntar aos autos documentos com lastro probatório mínimo, atendo se 

somente a juntar documentos fora da discussão lançada nestes autos, 

juntou ainda telas sistêmicas sem força probante (comprovante de baixa 

das duplicatas), o que fora impugnado por ocasião da peça de 

impugnação a contestação ofertado pela autora. DA PRELIMIANAR No que 

se refere a tese preliminar ventilada pela requerida tenho comigo que esta 

não merece amparo pois o que se discute não é a questão de o que será 

feito com as mercadorias (ferramentas), se o autor irá revende-las, 

doa-las ou ainda usa-las para algum conserto. Mas sim o que se discute 

na verdade é o lançamento indevido do CNPJ da empresa do autor naquele 

temido cadastro Neste interim rejeito a preliminar ventilada pela requerida 

NEWELL RUBBRMAID BRASIL FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA. A 

segunda requerida ATLAS TRANSPORTE E LOGISTA, também trouxe 

teses preliminares aos autos, arguindo que não fez parte da relação 

jurídica/comercia e que sua responsabilidade se deu até no momento da 

entrega. As alegações da segunda requerida merecem prosperar, ou seja, 

a preliminar arguida por esta requerida merece ser acolhida, uma vez que 

o ponto de discussão aqui nos autos não esta em torno da entrega ou não 

da mercadoria, mas sim do lançamento indevido do CNPJ da parte autora 

naquele cadastro como já dantes dito. Desta forma acolho a preliminar 

ventilada pela segunda requerida para exclui-la do polo passivo desta 

celeuma. DO DEVER DE INDENIZAR Comprovada a conduta negligente do 

réu, por conta de seus prepostos, com reflexos negativos ao autor, não 

há como lhe negar a restituição do dano puramente moral experimentado, 

que está no sofrimento, injusto e grave, infligido por aquele ato público de 

valor social desprimoroso. Em se tratando de direito privado, com ênfase 

na legislação consumerista, a indenização cabe à parte prejudicada cujo 

direito foi indevidamente violado, tendo como respaldo maior o art. 5o, X da 

CF e o art. 927 do CC/2020 que, in verbis: Art. 927. Aquele que, por ato 

ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O 

direito não ordena a reparação de qualquer dor, mas daquela decorrente 

da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria reconhecido, 

caracterizado pela dor, em seu sentido amplo, abrangendo os sofrimentos 

físicos e de caráter moral, em específico, a negativação de dívida sem que 

ao menos tivesse dado origem, sentindo-se desrespeitado e negligenciado 

por conduta do réu. Jorge Bustamante Alsina, citado por Rui Stocco, bem 

caracteriza o que vem a ser o dano puramente moral: “Pode-se definir o 

dano moral como sendo a lesão aos sentimentos que determina dor ou 

sofrimentos físicos, inquietação espiritual, ou agravo às afeições legítimas 

e, em geral, toda classe de padecimentos insuscetíveis de apreciação 

pecuniária”.[1] E por certo esses danos foram demonstrados a não pairar 

qualquer dúvida a este juízo, em face à presunção de perda de 

credibilidade bancária e comercial, consequências lógicas das restrições 

de crédito. A sedimentar meu posicionamento, colaciono a seguinte 

ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO 

INDEVIDA DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - ABERTURA DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA EM NOME DO 

AUTOR COM O USO DE DOCUMENTOS FALSOS – FORNECIMENTO DE 

TALONÁRIOS DE CHEQUES – SAQUE DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE 

FUNDOS PELO FALSÁRIO – INCLUSÃO POR TERCEIRO DO NOME DO 

APELANTE NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

(SERASA/SPC/CCF/ETC.) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – 

RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CULPA E 

AUSÊNCIA DE DANO - CULPA DO BANCO CARACTERIZADA – 

DESNECESSIDADE DA PROVA DO DANO – DANO IN RE IPSA - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO 

IMPROVIDO. Inexistindo o débito, é indevida a inclusão do nome do 

consumidor  nos  cadas t ros  de  p ro teção  ao  c réd i t o 

(SERASA/SPC/CCF/ETC.), gerando obrigação de indenizar, 

independentemente da prova do prejuízo que, nesse caso, é presumido. 

(AC n.º 27160/06, 1a CC do TJMT, Rel. Dr. Alberto Pampado Neto, j. 

22.05.2006, unân.). DA FIXAÇÃO DO DANO Em se tratando de 

responsabilidade civil e danos morais de caráter subjetivo, cabe ao 

Magistrado arbitrar o quantum devido, valor esse que não deve ser 

irrisório, porém, não pode ser exorbitante, incompatível com o dano e suas 

repercussões, havendo sempre um juízo de eqüidade a ser considerado 

no caso concreto, mediante o dano causado. Em caso análogo, 

anteriormente citado, o E. Tribunal de Justiça deste Estado entendeu por 

bem em manter a indenização arbitrada na 1a instância em R$ 10.000,00, 

situação em que se consignou que no caso de apontamento indevido o 

dano é presumido. Em seu voto, consignou o emérito Relator o seguinte 

trecho acerca do quantum: “Embora a valoração do dano moral seja de 

critério subjetivo do julgador, deve levar em consideração a situação 

social e financeira das partes, a dor experimentada pela vítima, o grau de 

dolo ou culpa do ofensor, além da proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

dano causado, não devendo o valor ser elevado a ponto de representar 

um enriquecimento da vítima, mas também não podendo ser insignificante 

para que não sirva de punição ao ofensor. Assim, entendo estarem dentro 

dos parâmetros acima mencionados, com perfeita observância dos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a indenização no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecida na sentença apelada, não 

havendo que se falar em negativa de vigência ao art. 5º, V, da 

Constituição Federal.” Embora a indenização não sirva para compensar 

monetariamente o prejuízo (Maria Helena Diniz), a diminuição do valor 

alhures citado ainda se encontra em consonância com o binômio 

razoabilidade e punibilidade, porquanto um montante menor não serviria de 

punição ao réu, grande financiadora com atividades em todo o país, 

milhares de clientes e vultosos lucros. Ademais, tenho que o valor 

encontra-se em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, espelhando o quantum devido. 

DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais para 

CONFIRMAR A TUTELA DE ID Nº 8298044, Ainda, CONDENO a ré a 

indenizar a autora pelos danos morais sofridos, que fixo em R$ 10.000,00 

(vinte mil reais). Para fins de liquidação de sentença, o valor deverá ser 

atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária 

pelo INPC desde o arbitramento, por tratar-se de relação de natureza 

contratual. Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais, bem como, honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 

2º, do NCPC. Certificado o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea Grande-MT 

(assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008328-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA NUNES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO(A))

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008328-83.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA ROSA NUNES DA COSTA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos... Trata-se de analisar embargos declaratórios opostos pela 

requerida, ao argumento de a r. sentença é omissa quanto aos valores 

indenizatórios fixados. Os embargos de declaração são cabíveis quando 

houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou 

obscuridade a ser sanada (art. 1.022 do CPC). Também são admitidos 

para correção de eventual erro material, conforme preconizado pela 

doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração 

ou modificação do julgado. Em que pese os argumentos da autora, além de 

entender inexistir omissão, os fundamentos que me levaram a não acolher 

a pretensão inaugural, visto estar configurado os danos sofridos pela 

parte. Assim, REJEITO os Embargos Declaratórios de Id. nº 29376498, 

mantendo a r. sentença em todos os seus termos. Intime-se. Cumpra-se. 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004072-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON SILVA LACERDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004072-68.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: JEFERSON SILVA LACERDA REQUERIDO: ITAU SEGUROS 

DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO DPVAT proposta por JEFERSON SILVA LACERDA em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 

Da análise dos autos, verifico que a Seguradora efetivou o pagamento 

voluntário dos valores à Id. nº 28186688, manifestando-se o credor 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 28713596, devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020349-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELINE MACIEL LEITE BELEM (AUTOR(A))

DAYAN MANOEL BRITO BELEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA OAB - SP210065 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020349-57.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CELINE MACIEL LEITE BELEM, DAYAN MANOEL BRITO BELEM 

REU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos 

etc. 1 - Pendente de apreciação o petitório acostado no Id. 30100788. 

Analisando a decisão inicial, onde fora concedida a tutela provisória de 

urgência, bem assim a Notificação efetivada pelo Ministério Público, 

entendo pertinente o pedido da parte autora, haja vista que lhe foi dado o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para desocupação do imóvel até final 

do mês de outubro (30.10.2019). Oportuno que a parte requerida efetue o 

pagamento do aluguel a partir da data estipulada para a desocupação, 

qual seja, desde o mês de novembro/2019. Em sendo assim, intime-se a 

parte requerida para que efetue o pagamento dos alugueres referentes 

aos meses de novembro/2019 e dezembro/2019, bem assim das taxas 

condominiais, consignando que a partir de janeiro/2020, esta aumentou 

para R$ 300,00, devendo inclusive efetuar o depósito da diferença do mês 

de janeiro do corrente ano. Prazo: 5 dias. 2 – De outra banda, em virtude 

da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 de 

agosto de 2020, às 15h00min. 3 - Cadastre-se os advogados das rés no 

Sistema PJE e republique-se a decisão. 4 - Intimem-se os doutos patronos 

das partes para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, 

acompanhados das partes, sob pena de multa. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020349-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELINE MACIEL LEITE BELEM (AUTOR(A))

DAYAN MANOEL BRITO BELEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA OAB - SP210065 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020349-57.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CELINE MACIEL LEITE BELEM, DAYAN MANOEL BRITO BELEM 

REU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos 

etc. 1 - Pendente de apreciação o petitório acostado no Id. 30100788. 

Analisando a decisão inicial, onde fora concedida a tutela provisória de 

urgência, bem assim a Notificação efetivada pelo Ministério Público, 

entendo pertinente o pedido da parte autora, haja vista que lhe foi dado o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para desocupação do imóvel até final 

do mês de outubro (30.10.2019). Oportuno que a parte requerida efetue o 

pagamento do aluguel a partir da data estipulada para a desocupação, 

qual seja, desde o mês de novembro/2019. Em sendo assim, intime-se a 

parte requerida para que efetue o pagamento dos alugueres referentes 

aos meses de novembro/2019 e dezembro/2019, bem assim das taxas 

condominiais, consignando que a partir de janeiro/2020, esta aumentou 

para R$ 300,00, devendo inclusive efetuar o depósito da diferença do mês 

de janeiro do corrente ano. Prazo: 5 dias. 2 – De outra banda, em virtude 

da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 
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respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 de 

agosto de 2020, às 15h00min. 3 - Cadastre-se os advogados das rés no 

Sistema PJE e republique-se a decisão. 4 - Intimem-se os doutos patronos 

das partes para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, 

acompanhados das partes, sob pena de multa. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020349-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELINE MACIEL LEITE BELEM (AUTOR(A))

DAYAN MANOEL BRITO BELEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA OAB - SP210065 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020349-57.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CELINE MACIEL LEITE BELEM, DAYAN MANOEL BRITO BELEM 

REU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos 

etc. 1 - Pendente de apreciação o petitório acostado no Id. 30100788. 

Analisando a decisão inicial, onde fora concedida a tutela provisória de 

urgência, bem assim a Notificação efetivada pelo Ministério Público, 

entendo pertinente o pedido da parte autora, haja vista que lhe foi dado o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para desocupação do imóvel até final 

do mês de outubro (30.10.2019). Oportuno que a parte requerida efetue o 

pagamento do aluguel a partir da data estipulada para a desocupação, 

qual seja, desde o mês de novembro/2019. Em sendo assim, intime-se a 

parte requerida para que efetue o pagamento dos alugueres referentes 

aos meses de novembro/2019 e dezembro/2019, bem assim das taxas 

condominiais, consignando que a partir de janeiro/2020, esta aumentou 

para R$ 300,00, devendo inclusive efetuar o depósito da diferença do mês 

de janeiro do corrente ano. Prazo: 5 dias. 2 – De outra banda, em virtude 

da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 de 

agosto de 2020, às 15h00min. 3 - Cadastre-se os advogados das rés no 

Sistema PJE e republique-se a decisão. 4 - Intimem-se os doutos patronos 

das partes para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, 

acompanhados das partes, sob pena de multa. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020349-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELINE MACIEL LEITE BELEM (AUTOR(A))

DAYAN MANOEL BRITO BELEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT12026-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA OAB - SP210065 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO LUIZ YARSHELL OAB - SP88098 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1020349-57.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): CELINE MACIEL LEITE BELEM, DAYAN MANOEL BRITO BELEM 

REU: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, 

INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA Vistos 

etc. 1 - Pendente de apreciação o petitório acostado no Id. 30100788. 

Analisando a decisão inicial, onde fora concedida a tutela provisória de 

urgência, bem assim a Notificação efetivada pelo Ministério Público, 

entendo pertinente o pedido da parte autora, haja vista que lhe foi dado o 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas para desocupação do imóvel até final 

do mês de outubro (30.10.2019). Oportuno que a parte requerida efetue o 

pagamento do aluguel a partir da data estipulada para a desocupação, 

qual seja, desde o mês de novembro/2019. Em sendo assim, intime-se a 

parte requerida para que efetue o pagamento dos alugueres referentes 

aos meses de novembro/2019 e dezembro/2019, bem assim das taxas 

condominiais, consignando que a partir de janeiro/2020, esta aumentou 

para R$ 300,00, devendo inclusive efetuar o depósito da diferença do mês 

de janeiro do corrente ano. Prazo: 5 dias. 2 – De outra banda, em virtude 

da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada para data de hoje, e redesigno o ato para o dia 20 de 

agosto de 2020, às 15h00min. 3 - Cadastre-se os advogados das rés no 

Sistema PJE e republique-se a decisão. 4 - Intimem-se os doutos patronos 

das partes para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, 

acompanhados das partes, sob pena de multa. Cumpra-se, com as 

providências necessárias. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003425-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA JACINTO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

LEONEL DE MORAIS SIQUEIRA (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003425-39.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEUSA JACINTO DE MORAIS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos etc. Nada obstante a parte 

requerida ter se manifestado acerca do laudo pericial, este fora juntado 

posteriormente à sua manifestação. Em assim sendo, intimem-se as partes 

para se manifestarem acerca do laudo pericial juntado no Id. 24442527. 

Prazo: 10 dias. Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011286-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRANDA & GEORGINI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISAR UTIEL RODRIGUES OAB - SP205861 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1011286-42.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MIRANDA & GEORGINI LTDA REU: INSTITUTO 

PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE Vistos etc. Diante da 

certidão negativa de citação (Id. 23769370), intime-se a parte autora a 
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fornecer o endereço atualizado da parte requerida e/ou requeira o que 

entender de direito. Prazo: 10 dias. Caso traga endereço atualizado, 

expeça-se novo mandado de citação. Cumpra-se. Várzea Grande, 27 de 

março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009623-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT5026-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1009623-58.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE JUSCIMEIRA 

LTDA EXECUTADO: FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME Vistos etc. 

Expeça-se carta precatória à Comarca de Campo Grande/MT, a fim de 

proceder a citação e demais atos executórios, fazendo constar que a 

citação da empresa requerida deverá ser feita em nome do sócio 

proprietário FABRÍCIO ANDRÉ BAY, no endereço fornecido pelo credor, 

qual seja, Rua Clineu da Costa Moraes, nº. 361 - Jardim Leblon - Campo 

Grande/MS, CEP 79.092-060 – Telefone (67) 3385-6921. Cumpra-se, com 

as providências necessárias. Várzea Grande, 27 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005840-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALCANTARA BAREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005840-92.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANTONIO ALCANTARA BAREA REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Diante da certidão acostada no Id. 29410594, 

com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo, intime-se a parte autora 

pessoalmente a dar prosseguimento no feito, sob pena de extinção e 

arquivamento. Prazo: 5 dias. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 27 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000664-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE APARECIDA FIGUEIREDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000664-98.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA EXECUTADO: ALINE APARECIDA 

FIGUEIREDO DA SILVA Vistos etc. Defiro o petitório do Id. 28675549. 

Expeça-se mandado de citação e demais atos executórios, fazendo 

constar o endereço fornecido pelo credor, qual seja, Rua General 

Adalberto P. dos Santos (Lot Jd Paula II), nº 8, QD 35, Bairro: Canelas, 

Várzea Grande/MT – CEP: 78135-090. A diligência já se encontra 

depositada nos autos. Cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 27 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005867-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARAVANO ELIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VIANA FRAIBERG OAB - MT19833-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA OAB - MT22035-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA (REU)

A L T RODRIGUES EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGAR DE MOURA LIMA OAB - GO42239 (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (ADVOGADO(A))

GEFFERSON ALMEIDA DE SA OAB - MT0015761A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005867-12.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ARAVANO ELIAS DOS SANTOS REU: A L T RODRIGUES 

EIRELI - ME, SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS 

LTDA Vistos etc. Diante da proposta de honorários periciais apresentada 

pelo Sr. Perito Judicial nomeado, cumpra-se integralmente a decisão do Id. 

19074171. Às providências. Várzea Grande, 27 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010731-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUINTAS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

CINCLAIR SAUL QUINTAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1010731-25.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

REQUERIDO: QUINTAS TRANSPORTES LTDA - ME, CINCLAIR SAUL 

QUINTAS Vistos etc. Diante do teor da petição acostada no Id. 29400320, 

devendo a presente missiva ser devolvida com as nossas homenagens. 

Às providências. Várzea Grande, 27 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1018194-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATANAEL MAYER JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1018194-81.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): NATANAEL MAYER JUNIOR REU: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE Vistos etc. Liberem-se todos os depósitos 

consignados que se encontram vinculados a este processo em favor do 

autor, eis que defiro o petitório do Id. 29984248. Após, retornem os autos 

ao arquivo. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande, 27 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008738-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA PIRAGINE OAB - MT17210-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA MIRALAR LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA BERROCAL GARETTI OAB - SP264982 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

GERALDO BOETTCHER (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1008738-10.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A REQUERIDO: 

TRANSPORTADORA MIRALAR LTDA - ME Vistos etc. 1 – Considerando 

que a testemunha a ser inquirida reside na cidade de Feliz Natal/MT, 

cancelo a audiência designada para o próximo dia 07.04.2019, e, tendo em 

vista o caráter itinerante das cartas precatórias, procedam-se as baixas e 

anotações de estilo, remetendo-se a presente deprecata àquela Comarca 

para cumprimento, eis que defiro o petitório do Id. 29696814. 2 - Oficie-se 

ao Juízo Deprecante comunicando-se a redistribuição. 3 – Cumpra-se, 

com as providências necessárias. Várzea Grande, 27 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004467-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAIANY FREITAS DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAXIMO DA SILVA OAB - MT19629/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (REU)

ALBERTO NAJJAR (REU)

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA REGINA SOUZA OAB - MT14947-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1004467-55.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): LAIANY FREITAS DA COSTA REU: ALBERTO NAJJAR, 

AMAZON CONSTRUTORA LTDA, SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA 

Vistos etc. Redesigno audiência de conciliação para o dia 20 de agosto de 

2020, às 16h40min, devendo a parte autora trazer o endereço atualizado 

da parte requerida no prazo de 10 dias, observando que o ARMP fora 

devolvido com a informação “mudou-se” (Id. 28845320) Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande, 27 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003621-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON SANTANA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEPHANIE CORDEIRO POLESSO OAB - MT25047/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1003621-38.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDILSON SANTANA DOS SANTOS REU: CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA MARAZUL LTDA - EPP Vistos etc. Em virtude da 

declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que classificou 

como pandemia a proliferação da doença causada pelo coronavírus 

(Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão entre 

servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, com 

respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, cancelo a 

audiência designada designada no Id. 28071357, e redesigno o ato para o 

dia 20 de agosto de 2020, às 17h00min. Cite-se, observando o endereço 

destacado no Id. 28071357. Intime-se e cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 27 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427907 Nr: 26223-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA AZEVEDO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM-TECNOLOGIA EM SISTEMA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OABMT18218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e 

em consequência, via sistema BACENJUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 

execução (R$ 19.865,55 – CNPJ: 01.029.712/00001-04).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439521 Nr: 6538-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIS DE ARRUDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ELEAZAR BORGES SANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Almeida de Arruda - 

OAB:26211, RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:21310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pendente de apreciação o petitório de fls. 53/53, pelo que passo as 

seguinte deliberações:

1 - Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão 

do nome da parte executada naquele órgão.

2 - Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo 

credor, e em consequência, via sistema BACENJUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 20.129,93 – CPF: 007.994.031-56).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 
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art. 854, §3º, do CPC.

3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 259167 Nr: 18493-90.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACLDM, THAISE LEMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIO BELA VISTA - PIRACANJUBA, 

Padaria e confeitaria LS Ltda, CASA DOMINGOS - IRMÃO DOMINGOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH M. MARTINS 

FERREIRA - OAB:MT 13.672, franco mautone - OAB:30324OABSP, 

FRANCO MAUTONE JUNIOR - OAB:214728oabsp, ROBERTO ZAMPIERI 

- OAB:4.094/MT

 Vistos etc.

1 - Primeiramente, retifique a capa dos autos, fazendo constar como parte 

executada somente PADARIA E CONFEITARIA LS LTDA.

2 - Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo 

credor, e em consequência, via sistema BACENJUD, determino a 

indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente forem 

encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada até o 

montante do débito em execução (R$ 19.321,57 – CNPJ: 

10.531.512/0001-38 – Padaria e Confeitaria LS Ltda).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

3 - Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 345812 Nr: 12465-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR TEIXEIRA PERES - 

OAB:OAB/GO12.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 1 - Instada a se manifestar quanto à certidão negativa, a parte exequente 

requereu arresto online de valores existentes em contas bancárias de 

titularidade da parte executada.

Tem-se que, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial 

prevista no artigo 835 do CPC e o artigo 830 do mesmo diploma legal prevê 

que em caso de citação frustrada há a possibilidade de arresto em sede 

de execução extrajudicial.

Sendo assim, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido de arresto 

online formulado pelo credor, em consequência, via sistema BACENJUD, 

determino a indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada 

até o montante do débito em execução (R$ 269.057,90 - CPF: 

343.873.820-16).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuado o arresto quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELE O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

2 – Considerando que o executado se encontra ocultando, tendo em vista 

que tem endereço certo nos autos, e que já está deferida nos autos sua 

citação por hora certa.

Em sendo assim, proceda a citação por hora certa do executado, devendo 

o Sr. Oficial de Justiça proceder nos moldes do art. 251 do CPC, se 

atentando aos arts. 252 e 253 do mesmo diploma processual.

3 - Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 426747 Nr: 25476-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLPATO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O credor requer nova tentativa de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do (a) 

executado(a), por meio do sistema ‘on line’ – BacenJud, até o limite do 

crédito objeto da presente execução (R$ 78.906,39 – CNPJ: 

08.838.089/0001-71).

No caso em apreço, diante da realidade processual, é perfeitamente viável 

nova tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias do(a) devedor(a), mormente em face da 

ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, já que, 

mesmo após ser citado, o(a) executado(a) não pagou o débito, além do 

que a última tentativa ocorreu há mais de um ano.

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema Bacen-Jud, 

determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes a parte executada, cujo número de inscrição nos CPF/CNPJ 

foram informados pela parte exequente.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 429880 Nr: 733-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONILDO JOSE PINTO, JOSÉ KROMINSKI, FABIANO 

ALVES ZANARDO, LUCAS BERNARDINO, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Fumes Duda - 

OAB:19844, Rafael Silva Machado - OAB:19842/O

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e 

em consequência, via sistema BACENJUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 

execução (R$ 1.300,21 – CPF: 304.078.421-87).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 
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dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 261455 Nr: 647-26.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALGIZA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Aparecida Freitas 

Faria Araújo - OAB:16.769, Julio Tardin - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e 

em consequência, via sistema BACENJUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 

execução (R$ 179.633,40 – CPF: 206.130.161-49).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 372427 Nr: 21215-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e 

em consequência, via sistema BACENJUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 

execução (R$ 75.286,32 – CPF: 274.896.041-68).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452482 Nr: 13009-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA APARECIDA TEIXEIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANE FIORI DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15381

 Vistos etc.

1 - Primeiramente, certifique-se acerca do decurso do prazo da intimação 

a que se refere o último parágrafo da decisão de fls. 116.

2 – Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no 

art. 485, III, do Código de Processo Civil, intimem-se o credor 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo.

 3 - Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 46369 Nr: 1767-22.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMOBRÁS - Imp. E Exp. Dist. De Móveis e Elet. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILANE MARIA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:25.136/DF, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:, PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:15.366 - 

OAB/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e 

em consequência, via sistema BACENJUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 

execução (R$ 5.570,42 – CPF: 424.532.161-04).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 106286 Nr: 2441-24.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE 

MT LTDA -EPP, MARCELA LEÃO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6711/MT, FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - OAB:22196, 

Marcela Leão Soares - OAB:7304-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9.097

 Vistos etc.

Nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e 

em consequência, via sistema BACENJUD, determino a indisponibilidade de 

ativos financeiros que eventualmente forem encontrados em contas 

bancárias pertencentes à parte executada até o montante do débito em 
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execução (R$ 8.726,67 (fls. 574V) – CPF: 496.750.951-72).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 226540 Nr: 6756-27.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO-ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO ANTONIO DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O credor requer nova tentativa de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do (a) 

executado(a), por meio do sistema ‘on line’ – BacenJud, até o limite do 

crédito objeto da presente execução (R$ 2.319,59 – CPF: 

011.721.561-90).

No caso em apreço, diante da realidade processual, é perfeitamente viável 

nova tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias do(a) devedor(a), mormente em face da 

ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, já que, 

mesmo após ser citado, o(a) executado(a) não pagou o débito, além do 

que a última tentativa ocorreu há mais de três anos.

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema Bacen-Jud, 

determinando o bloqueio ‘on line’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes a parte executada, cujo número de inscrição nos CPF/CNPJ 

foram informados pela parte exequente.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 570491 Nr: 4120-39.2019.811.0002

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS ( Castrillon Auto Peças)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO RAGNINI, NOELI IRACEMA GASPERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ROSAN DIAS 

FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - OAB:MT 8.233/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Prejudicado a apreciação do pleito de fls. 35, haja vista que não houve 

angularização processual. Isto porque, os réus sequer foram citados.

Em assim sendo, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 32.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 277566 Nr: 21104-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDO SILVA JESUS, ROSILEI CARDOSO DE 

OLIVEIRA JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEY SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLY FORTUNATO - 

OAB:21.705-B, LUCAS BERNARDINO - OAB:MT 12.027

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Diante da certidão de fls. 234, intime-se a parte autora pessoalmente, para 

que manifestem seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento do processo. Prazo: 5 dias.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 117113 Nr: 9869-91.2006.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA, JEAN LUIS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 

FLEXA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO HENRIQUE P CARDOSO - 

OAB:7659, Murillo Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que os autos foram julgados extintos por 

abandono da causa ainda no ano de 2018, cuja sentença transitou em 

julgado também no mesmo ano (fls. 48), inclusive os autos já se 

encontravam arquivados (fls. 50).

De outra banda, no mês de julho/2019, vem o credor interpor embargos de 

declaração da decisão terminativa.

Em assim sendo, não conheço dos embargos declaratórios da parte 

autora, eis que intempestivos. Nos termos do art. 1.023, o prazo para 

interposição de embargos de declaração é de cinco dias.

 No caso concreto e nos termos da certidão que segue em frente, a 

sentença fora publicado no DJE nº 10228 em 04.04.2018 (quarta-feira). O 

prazo para interposição do recurso começou a fluir em 05.04.2018 

(quinta-feira) com término no dia 11.04.2018 (quarta-feira).

O credor interpôs embargos declaratórios em 31.07.2019, mais de um ano 

e dois meses após o término do prazo. Em conclusão, não conheço do 

recurso interposto pelo exequente, pois intempestivos.

 Desta forma, conheço os Embargos Declaratórios, porém NÃO OS 

ACOLHO, nos termos supracitados, mantendo-se a sentença de fls. 46 

incólume.

 Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao arquivo.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 249190 Nr: 8707-22.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELLEN CUERDA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:MT 13.783, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S JUNIOR - 

OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Pendente de apreciação o petitório de fls. 126/130, pelo que passo a 

analisá-lo.

1 - No que concerne ao pedido de citação por edital, passo a seguinte 

deliberação:
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O Código de Processo Civil é claro ao dispor que, somente após ser 

tentada a localização pessoal do réu por todas as formas, e estas 

resultarem infrutíferas, poderá ser procedida a citação por edital.

Manuseando os autos, verifico que a parte interessada não demonstrou 

ter esgotado todos os meios necessários para localizar os executados, 

uma vez que não diligenciou para tentar obter o seu endereço nos órgãos 

oficiais.

Convém realçar que a jurisprudência só vem aceitando a citação editalícia 

em casos excepcionais, quando estejam presentes algumas das 

hipóteses do art. 256, do Novo Código de Processo Civil, o que não se 

vislumbra neste feito.

Posto isso, indefiro o pedido de citação por edital e, no impulso do 

processo, determino nova vista à parte autora para manifestação nos 

autos, para requerer o que entender de direito. Prazo: 10 dias.

2 – Destarte, postergo os demais pedidos para após o decurso de prazo 

do pagamento.

3 - Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 265746 Nr: 5732-90.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA GRAÇA SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IPANEMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLIVIA FERNANDES BORETTI - 

OAB:12948

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Procedam-se às alterações necessárias na capa dos autos, vez que 

se trata de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

2 - Da análise dos autos, constata-se que o credor fora devidamente 

intimado para manifestar-se nos autos acerca do exarado na certidão de 

fls. 187, todavia quedou-se inerte, conforme certificado de fls. 190.

De tal modo, intime-se pessoalmente a parte autora, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC).

 3 - Sem a manifestação, certifique-se e intime-se a parte executada, uma 

vez que, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, 

depende de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ). Prazo: 10 (dez) 

dias.

4 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 424345 Nr: 24271-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGAR SANTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2573

 Vistos etc.

No que concerne ao petitório de fls. 70/73, passo as seguintes 

deliberações:

1 – Promova a Sra. Gestora Judiciária, via Sistema SerasaJud, a inclusão 

do nome da parte executada Edgar Santana de Oliveira naquele órgão.

2 - Nos termos do art. 838 e seguintes do CPC, lavre-se o respectivo 

termo acerca do bem indicado, terreno lote de matricula n° 21.829 – Ficha 

01 – Livros 02 (fls. 71), devendo imediatamente a parte executada ser 

intimada nos termos do § 11, do art. 523, do Código de Processo Civil.

 3 - Ato contínuo, proceda a avaliação do bem (CPC, art. 870), intimando 

as partes no seguimento do respectivo laudo (CPC, art. 872, § 2º).

4 – Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268066 Nr: 14723-55.2011.811.0002

 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): EVACIR RODRIGUES, Kelvin Wesley Santos de 

Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT, JULIANA DE MATOS ARAUJO - OAB:MT 

18.347/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 17.663

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 

487, inciso I do Código de Processo Civil e o faço para determinar que a 

parte autora seja imitida na posse do LOTE 32 descrito na inicial, localizado 

no Residencial São Carlos, conforme certidão e matrícula de fls. 

15/22.Expeça-se mandado de imissão na posse em favor do Espólio de 

Carlos Wilheim Tomess.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e, tendo em vista o valor ínfimo atribuído ao valor da 

causa, por apreciação equitativa arbitro os honorários advocatícios no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o zelo do profissional; a 

natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, 

nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas no que se refere ao requerido Kelvin Wesley Santos de 

Moraes, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que DEFIRO o 

benefício da justiça gratuita requerido à fl. 75.Certificado o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443269 Nr: 8485-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS - 

MULTICON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R MACHADO G MACHADO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIÉGAS - OAB:9502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.(...) Diante de todos esses indícios, autorizada está a inclusão 

da empresa Dayane Cristina de Godoy Gehlen EIRELI – EPP – CNPJ: 

23.119.640/0001-10 no polo passivo da presente execução. Após a 

inclusão da empresa sucessora no polo passivo da presente execução, 

expeça-se mandado de citação e penhora, nos exatos termos da decisão 

inicial (fls. 56).Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268067 Nr: 14727-92.2011.811.0002

 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): DANIEL DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido com fundamento no artigo 

487, inciso I do Novo Código de Processo Civil e o faço para determinar 

que a parte autora seja imitida na posse do LOTE 33 descrito na inicial, 

localizado no Residencial São Carlos, conforme certidão e matrícula de fls. 

15/22.Expeça-se mandado de imissão na posse em favor do Espólio de 

Carlos Wilheim Tomess.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e, tendo em vista o valor ínfimo atribuído ao valor da 

causa, por apreciação equitativa arbitro os honorários advocatícios no 

importe de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o zelo do profissional; a 

natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, 

nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.Certificado o trânsito em julgado, em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior 

desarquivamento a pedido das partes.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli
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 Cod. Proc.: 401071 Nr: 11916-23.2015.811.0002

 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: LARISSA SOUZA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172-B, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 Vistos etc.

Cumpra-se a sentença prolatada nos autos.

 Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 208632 Nr: 4410-40.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAONY REZENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

No tocante ao petitório de fls. 59/61, deverá a parte autora pleitear seu 

pedido em ação própria, tendo em vista que este juízo já proferiu sentença 

nestes autos, inclusive com trânsito em julgado, tendo esgotado a 

prestação jurisdicional de 1ª Instância.

Retornem os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439841 Nr: 6698-77.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VENEZA I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO, DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA, ENDICON - ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES E 

CONSTRUÇOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA CRISTINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PECORA - 

OAB:3929/MT, JOSE BONFIM - OAB:3436/MS, Murilo Espinola de 

Oliveira Lima - OAB:MT 3.127A, OZANA BAPTISTA GUMAO - 

OAB:4062

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO os Embargos Declaratórios, nos termos 

supracitados, mantendo a sentença de fls. 226/229 incólume. Advirto o 

embargante que a interposição de recurso manifestamente protelatório 

poderá ensejar na condenação em litigância de má-fé; nos termos do art. 

VII do art. 80 c/c 81, ambos do CPC.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 443137 Nr: 8416-12.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEZAR ANTONIO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:MT 15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 117/118, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, e, 

devidamente intimada a parte autora nada se manifestou, arquivem-se os 

autos, ficando a disposição da parte autora os valores depositados na 

Conta Única.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 315988 Nr: 12341-21.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR SOUZA DE ALMEIDA, NELSON CORREA 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS 

LTDA, ZF COMUNICAÇÃO LTDA EPP, ALLIANZ SEGUROS S/A, 

COMPANHIA MARANHENSE DE REFRIGERANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA ALICE SANTOS 

D'AVILA PIRES - OAB:OAB/BA 61303, CAROLINA FREITAS PINHEIRO - 

OAB:OAB/BA 49796, FERNANDO UENDERSON LEITE MELO - 

OAB:OAB/BA 52027, ISABEL PEREIRA LAPA MARQUES - OAB:OAB/BA 

28922, JAYME BROWN DA MAIA PITHON - OAB:BA 8.406, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRANDA JAUDY - 

OAB:6735/MT, MARIANA CERSOSIMO NUNES - OAB:BA 38.540, 

VICTOR PIRES BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/BA 31850, VOLMIR 

CARLOS DEBONA JUNIOR - OAB:16901/O

 Vistos.

Não merece prosperar o pedido formulado pela requerida ZF Comunicação 

Ltda. na petição de fls. 336/340, em que requer seja o feito saneado para 

após manifestar quanto às provas que pretende produzir, haja vista é na 

decisão saneadora que se determina quais as provas deverão ser 

produzidas, de modo que estas são solicitadas antes da prolação da 

decisão de saneamento e de organização do processo, nos termos do art. 

357, do CPC.

De outro norte, compulsando os autos verifico que a denunciante à lide 

não foi devidamente intimada para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada pela denunciada, haja vista que a certidão de fls. 316 intimou 

a parte autora para impugnar a contestação de fls. 289/299, quando 

deveria ter intimado a denunciante/requerida Companhia Maranhense de 

Refrigerantes.

 De tal modo, para se evitar futuras arguições de nulidade, deve-se 

oportunizar o contraditório à denunciante.

Assim sendo, intime-se a denunciante/requerida para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação da denunciação 

à lide.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado da lide.

Cumpra-se, com URGÊNCIA, tendo em vista tratar-se de processo META 

2.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 421322 Nr: 22699-74.2015.811.0002

 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: APM, SDLEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UTETL, CMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALTO SALES DE MATOS 

JÚNIOR - OAB:14603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:RJ 118.948, GÉLISON NUNES DE SOUZA - OAB:9833-A/MT, 

ROXÂNIA VILELA AVALLONE PIRES - OAB:MT 18.947/B

 Vistos.(...)Desse modo, DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 

357, incisos II e IV, do CPC, fixo como controvertidos: de quem foi a culpa 

pelo acidente de trânsito; a existência de culpa concorrente do autor e/ou 

de se representante legal; a existência de danos materiais, morais e 

estéticos e a responsabilidade civil da requerida em indenizar o 

autor.Defiro, em parte, a produção da prova requerida pela parte autora, 

consistente em prova, documental testemunhal, depoimento pessoal do 

autor e de sua representante legal.Expeça-se ofício à POLITEC (...), 

indefiro o pedido para a realização de perícia médica no requerente haja 

vista que inexiste pedido de indenização ou pensão em decorrência de 
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eventual redução da capacidade física do autor, sendo certo que as 

lesões sofridas pelo requerente são incontroversas e a existência de 

dano estético poderá ser apurada durante a instrução, por ocasião do 

depoimento pessoal do autor.(...).Oficie-se a Seguradora Líder dos 

Consórcios de Seguro DPVAT, . (...) Consigno que, que caso queiram 

provar o alegado por meio de outros documentos, as partes deverá 

fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de agosto de 2020, às 

14horas.Se não o fizeram, as partes deverão apresentar o rol de 

testemunhas com prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação da 

presente decisão, e com observância da regra processual (CPC – art. 

450), sob pena de indeferimento.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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 429027 Nr: 161-65.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE NUNES DA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIGATRANS TRANSPORTES LTDA ME, 

GENERALI BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIANE TAQUES PEREIRA - 

OAB:14134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSCELINO ADSON DE SOUZA 

FILHO - OAB:OAB-MG 122345, RONIZE ANTONIO BARBOSA - 

OAB:13764-B

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, 

extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para o a fim de CONDENAR a requerida a pagar à autora:a) 

indenização a título de danos morais na quantia de R$50.000,00 (cinquenta 

mil m reais), com correção monetária pela INPC desde a data desta 

sentença e incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data 

do acidente (Súmula 54 do STJ). b) pensão mensal no valor de R$751,38 

(setecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos) (2/3 de 

R$1.127,08), devida desde o óbito da vítima (20/07/2014) até a data em 

que completaria 25 anos de idade (02/02/2015), a partir de quando deverá 

pagar R$375,69 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove 

centavos), até a data que o falecido completaria 74,1 anos de idade ou 

enquanto a autora viver o que ocorrer primeiro. As pensões mensais 

vencidas até o trânsito em julgado desta sentença devem ser pagas de 

uma só vez e sobre o valor devido, a ser apurado em cumprimento de 

sentença, incidirá correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de 

cada prestação e juros de mora de 1% ao mês, estes a contar do evento 

danoso. As parcelas vincendas deverão será atualizadas ano a ano pelo 

mesmo índice de reajuste do salário mínimo, e na mesma oportunidade 

deste. (...). Assim, condeno os réus ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro 

em 10% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 

85 do Código de Processo Civil. Quanto à LIDE SECUNDÁRIA (denunciação 

da lide), JULGO-A PROCEDENTE, na forma do art. 487, I, do CPC, para 

condenar SOLIDARIAMENTE a seguradora nos termos acima 

mencionados, ressalvado os limites do risco coberto na apólice de Seguro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 452482 Nr: 13009-84.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E 

LAMINADOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA APARECIDA TEIXEIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:MT 10.092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATYANE FIORI DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15381

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Do mesmo modo, restou infrutífera a tentativa de penhora de veículo via 

Sistema RENAJUD, consoante resposta da pesquisa respectiva, em 

anexo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, requeira o que entender de direito, consignando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 226540 Nr: 6756-27.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO-ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONIZIO ANTONIO DE MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, consignando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível em face do princípio da razoável duração do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 237582 Nr: 17369-09.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA CRISTINA FLORES CATALÁN, SÉRGIO HARRY 

MAGALHÃES, ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA PRIVADA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, MARCOS VINICIUS TOMBINI MUNARO - 

OAB:57.459, SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - OAB:MT/ 4076, 

SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:MT 4.960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660

 Vistos etc.

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada às fls. 89, e redesigno o ato para o dia 19 

de agosto de 2020, às 15h30min.

Cumpra-se, nos exatos termos da decisão de fls. 89.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 241088 Nr: 2329-50.2010.811.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 224 de 365



 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: JUVENTINO JOSE RODRIGUES, FRANCISCA FIRMINA DE 

OLIVEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANACLETO ROBLES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA - UNIVAG - OAB:

 Vistos etc.

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada às fls. 100, e redesigno o ato para o dia 26 

de agosto de 2020, às 14h00min.

Cumpra-se, nos exatos termos da decisão de fls. 100.

Sem prejuízo da determinação supra, deverão as partes se manifestarem 

acerca das testemunhas não localizadas (certidões de fls. 106 e 108). 

Prazo: 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 259167 Nr: 18493-90.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACLDM, THAISE LEMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIO BELA VISTA - PIRACANJUBA, 

Padaria e confeitaria LS Ltda, CASA DOMINGOS - IRMÃO DOMINGOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORAH M. MARTINS 

FERREIRA - OAB:MT 13.672, franco mautone - OAB:30324OABSP, 

FRANCO MAUTONE JUNIOR - OAB:214728oabsp, ROBERTO ZAMPIERI 

- OAB:4.094/MT

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 16.569,18 em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, 

quantia essa insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 

19.321,57, mas que não deve ser de todo desprezada, de modo que 

mantenho sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se a parte 

executada executada via DJE por intermédio de seu advogado (art. 854, 

§2º, NCPC), podendo este suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – No mais, intime-se o credor a indicar outros bens do devedor passíveis 

de penhora ou requerer o que entender de direito, visando dar seguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 261455 Nr: 647-26.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALGIZA DE OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angela Aparecida Freitas 

Faria Araújo - OAB:16.769, Julio Tardin - OAB:

 Vistos etc.1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de 

Valores” recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial 

de penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 3.405,29 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade da executada, quantias essas 

insuficientes para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 179.633,40, 

mas que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade,(...).2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que 

parcial, intime-se a executada na pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, 

NCPC), podendo este suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a 

impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, 

nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.3 – Em complemento ao pleito de fls. 

119/124, expedi ofício eletrônico ao DENATRAN, via RENAJUD, registrando 

a existência de a) 02 (dois) veículos livre de ônus e restrições, de modo 

que procedo a sua penhora (restrições em anexo).Visando ultimar as 

penhoras ora efetivadas via RENAJUD, expeça-se mandado de avaliação 

e remoção dos veículos penhorados, observando os respectivos 

endereços constantes das constrições em anexo, depositando-os em 

mãos do credor ou de pessoa por ele indicada, que assumirá o encargo 

legal de fiel depositário, até pagamento da dívida ou expropriação judicial 

dos bens.Juntado aos autos esta, a decisão que ordenou a penhora on 

line (BACENJUD e RENAJUD), bem como as respostas e os resultados das 

ordens e consultas ao referidos sistemas, intime-se a parte devedora a 

oferecer embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do 

NCPC), podendo no mesmo prazo, efetuar o pagamento do débito.(...) No 

seguimento, considerado que a expropriação alhures não alcançará o 

valor da dívida, expedi ofício a ANOREG, constatado a existência de 

registros imobiliários em nome da devedora, conforme cópias em anexo, 

para análise do credor, que deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 267957 Nr: 6701-08.2011.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITH NOVENIA DELANHASE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELONCIO CANDIDO DA SILVA, DIRCE 

SHIBA DA SILVA, LUIZ CARLOS DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PUBLICA DE VÁRZEA GRANDE - OAB:, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada às fls. 156/157, e redesigno o ato para o 

dia 18 de agosto de 2020, às 15h30min.

Cumpra-se, nos exatos termos da decisão de fls.156/157.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 294831 Nr: 15008-14.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAC IMOVEIS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SOARES DOS SANTOS, ANTONIA 

MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1.311/MT, Fabricio Figueiredo Nascimento - OAB:12030/MT, 

Fernando Roberto Félfili - OAB:3.923

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198, VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:16198/MT

 Vistos.

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada, e redesigno o ato para o dia 18 de agosto 

de 2020, às 14horas.
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Intime-se e cumpra-se expedindo o necessário.

Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 345812 Nr: 12465-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR TEIXEIRA PERES - 

OAB:OAB/GO12.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 16.569,18 em contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, 

quantia essa insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 

19.321,57, mas que não deve ser de todo desprezada, de modo que 

mantenho sua indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

PESSOALMENTE a parte executada (art. 854, §2º, NCPC), podendo este 

suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§3º, do NCPC.

3 – No mais, intime-se o credor a indicar outros bens do devedor passíveis 

de penhora ou requerer o que entender de direito, visando dar seguimento 

ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 372427 Nr: 21215-58.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO LEITE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON JOAQUIM SOARES - 

OAB:MT 15.608, NADIELLY GARBIN FEITOSA - OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT

 Vistos etc.

Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que somente foi encontrado o valor de R$ 20,71 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

montante esse consideravelmente insignificante e de muito insuficiente 

para a satisfação do débito cobrado em Juízo, R$ 75.286,32, não sendo 

suficiente nem mesmo para cobrir diligências de intimação do executado 

e/ou o custo de operacionalização da constrição, de modo que procedo ao 

seu desbloqueio (ordem em anexo).

Da mesma forma, restou infrutífera a tentativa de penhora de veículo via 

Sistema RENAJUD, consoante resposta da pesquisa respectiva, em 

anexo.

No seguimento, expedi ofício a ANOREG, constatado a existência de 5 

registros cartorários na modalidade “Escritura”, conforme cópias em 

anexo, para análise do credor.

Assim, deverá o credor, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de 

direito.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 426747 Nr: 25476-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLPATO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, consignando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível em face do princípio da razoável duração do processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 427907 Nr: 26223-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA AZEVEDO DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM-TECNOLOGIA EM SISTEMA 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON BATISTA LIMA - 

OAB:OABMT18218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 429880 Nr: 733-21.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONILDO JOSE PINTO, JOSÉ KROMINSKI, FABIANO 

ALVES ZANARDO, LUCAS BERNARDINO, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:12770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Fumes Duda - 

OAB:19844, Rafael Silva Machado - OAB:19842/O

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, que ora se junta aos 

autos, a ordem judicial de penhora on line foi cumprida integralmente em 

face do executado, encontrando-se o valor de R$ 1.300,21 nas contas 

bancárias e/ou aplicações financeiras de titularidade do(a) executado(a), 

quantia essa equivalente a totalidade do débito cobrado, de modo que 

mantenho a sua indisponibilidade, procedendo a sua transferência a Conta 

Única do PJMT.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, fica intimada a parte executada na 

pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 439521 Nr: 6538-52.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IRIS DE ARRUDA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATHAN ELEAZAR BORGES SANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Almeida de Arruda - 

OAB:26211, RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - OAB:21310/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 5.520,55 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 20.129,93, mas 

que não deve ser desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime-se 

PESSOALMENTE o executado (art. 854, §2º, NCPC), podendo este 

suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§3º, do NCPC.

3 – De outro lado, em atendimento aos pleitos complementares contidos no 

petitório de fls. 53/54, realizei consulta acerca de eventual existência de 

veículos em nome da devedora, via Sistema RENAJUD, contudo sem êxito, 

consoante resposta em anexo.

4 – Por fim, em relação ao crédito remanescente, DEFIRO o pleito 

constante do petitório de fls. 53/54, item “c”, devendo a Sra. Gestora 

providenciar a expedição de ofícios às empresas ali indicadas, nos termos 

pleiteados

5 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 46369 Nr: 1767-22.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISMOBRÁS - Imp. E Exp. Dist. De Móveis e Elet. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILANE MARIA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:25.136/DF, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES 

- OAB:, PATRICIA SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:15.366 - 

OAB/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 106286 Nr: 2441-24.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAGEM IND. E COM. SUB. PROD. DE ANIMAIS DE 

MT LTDA -EPP, MARCELA LEÃO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - 

OAB:6711/MT, FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - OAB:22196, 

Marcela Leão Soares - OAB:7304-a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR JUNIOR BRUN - 

OAB:9.097

 Vistos etc.

1 - Consoante “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” 

recebido por este Juízo via Sistema Bacen Jud, a ordem judicial de 

penhora on line foi cumprida parcialmente por insuficiência de saldo, 

sendo que foi encontrado o montante de R$ 868,88 em contas bancárias 

e/ou aplicações financeiras de titularidade do executado, quantia essa 

insuficiente para quitação do débito cobrado em Juízo – R$ 8.726,67, mas 

que não deve ser de todo desprezada, de modo que mantenho sua 

indisponibilidade.

2 – Desta feita, positivado o bloqueio, ainda que parcial, intime o executada 

na pessoa de seu advogado (art. 854, §2º, NCPC), podendo esta suscitar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, §3º, do NCPC.

3 – No mais, indique o credor outros bens do devedor passíveis de 

penhora ou requeira o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 4 – Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 5793 Nr: 672-93.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROGARÇAS DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE MAGALHÃES 

PINTO LOPES CANÇADO - OAB:74095 OAB-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO HEBER LOBO - 

OAB:14.050/GO, WILMA CONCEIÇÃO DA CUNHA - OAB:15129/GO

 Vistos etc.

O credor requer nova tentativa de penhora sobre determinada importância 

eventualmente encontrada nas contas ou aplicações financeiras do (a) 

executado(a), por meio do sistema ‘on line’ – BacenJud, até o limite do 

crédito objeto da presente execução (R$ 13.317.343,14 (fls. 294) – CNPJ: 

01.712.724/0001-20).

No caso em apreço, diante da realidade processual, é perfeitamente viável 

nova tentativa de bloqueio e penhora de eventual numerário porventura 

existente em contas bancárias do(a) devedor(a), mormente em face da 

ausência de qualquer aceno direcionado à composição da dívida, já que, 

mesmo após ser citado, o(a) executado(a) não pagou o débito, além do 

que a última tentativa ocorreu há mais de dois anos.

Desse modo, DEFIRO o pedido formulado pelo credor, e em consequência, 

expeço ofício ao Banco Central do Brasil, pelo sistema BacenJud, 

determinando o bloqueio ‘online’ de valores até o montante do débito 

executado que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes a parte executada, cujo número de inscrição nos CPF/CNPJ 

foram informados pela parte exequente.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELA O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se a parte executada na pessoa de 

seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 854, § 2º, CPC), 

podendo esta suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade 

e/ou a indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, §3º, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 428307 Nr: 26458-46.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME CHAPADA DO HORIZONTE 

INCORPORAÇÕES LTDA, MRV PRIME INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS E CIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DA COSTA E SILVA 

LOTT - OAB:OAB/MG 101.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, na 

forma do art.487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a 

inexigibilidade e nulidade das duplicatas de n.1, nos valores de R$2.239,20 
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e R$1.665,40 (fls. 49/50), e, por consequência, determinar o cancelamento 

do protesto realizado no 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea 

Grande - MT. Considerando o tempo decorrido até aqui, considerando o 

teor do ora sentenciado e o manifesto perigo na demora, bem como a 

ausência de óbice legal, defere-se agora a tutela de urgência, a fim de 

determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos em discussão, 

Duplicadas Mercantis por Indicação, determinando, por consectário lógico, 

a sustação do respectivo protesto (fls. 49/50), ou a suspensão de seus 

efeitos, conforme o caso, oficie-se ao serviço extrajudicial para 

cumprimento da ordem. Depois de operado e certificado o trânsito, 

oficie-se ao 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT, para 

cancelamento definitivo ou sustação definitiva do protesto dos títulos, 

cabendo ao réu arcar com o pagamento de eventuais custas ou 

emolumentos em aberto.Em razão da sucumbência recíproca, arcará a 

autora com o pagamento da metade das custas processuais (50%) e 

honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré, estes fixados 

em 10% sobre o valor atualizado da causa; e a ré com o pagamento da 

outra metade das custas processuais (50%) e honorários advocatícios em 

favor do patrono da parte autora, e igualmente fixados em 10 % do valor 

da causa, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o 

tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Publique-se. 

Intime-se. Nada sendo requerido, no prazo de 30(trinta) dias, remetam-se 

os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de 

ser desarquivado a pedido das partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 5793 Nr: 672-93.1998.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROGARÇAS DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO DE MAGALHÃES 

PINTO LOPES CANÇADO - OAB:74095 OAB-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO HEBER LOBO - 

OAB:14.050/GO, WILMA CONCEIÇÃO DA CUNHA - OAB:15129/GO

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Do mesmo modo, restou infrutífera a tentativa de penhora de veículo via 

Sistema RENAJUD, consoante resposta da pesquisa respectiva, em 

anexo, porquanto o único veículo encontrado trata-se daquele mesmo com 

ônus bancário, o qual o credor já demonstrou desinteresse e pugnou pelo 

seu desbloqueio.

Assim sendo, intime-se o(a) exeqüente acerca do teor deste despacho, 

da decisão que ordenou a penhora on line, bem como das respostas e dos 

resultados das ordens e consultas ao Sistema Bacen Jud, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito, consignando 

que eventual reiteração de pedidos de bloqueios e consultas on line 

deverão ser instruídas com provas de alteração da situação financeira 

dos devedores, sob pena de perpetuação da jurisdição, o que se mostra 

inadmissível.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334165 Nr: 2740-54.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO EXPRESSO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:MT 8.428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A

 Vistos etc.

Supermercado Expresso propôs Reclamação c/c Danos Morais em face 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energisa S/A, todos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos de direito expostos na exordial.

No decorrer da demanda, as partes firmaram acordo extrajudicial (Id. 

359/360), pugnando por sua homologação, bem assim a extinção do 

processo.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, homologo por sentença o 

inteiro teor do ajuste combinado, para que produza seus legais e jurídicos 

efeitos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

Custas e honorários advocatícios nos termos pactuados.

Expeça-se o alvará respectivo, observando os dados bancários 

informados às fls. 365/366.

Transitada em julgado, procedam as baixas e anotações de estilo, 

arquivando os autos.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 299234 Nr: 19810-55.2012.811.0002

 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: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA ROSVITA FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:MT 7.182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada às fls. 89, e redesigno o ato para o dia 19 

de agosto de 2020, às 15h30min.

Cumpra-se, nos exatos termos da decisão de fls. 89.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 334522 Nr: 3063-59.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUI ANTONIO MATHEUS, GUIANA PARTICIPAÇOES E 

INVESTIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDA SANTANA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS SILVERIO - 

OAB:MT 16.319, VANUZA MARCON MATHUES SILVÉRIO - OAB:12.762 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLINHOS BATISTA TELES - 

OAB:MT 6.656, PALOMA CORREA MIGUEIS JACOB - OAB:MT 

22.008/O, SÉRVIO TÚLIO MIGUEIS JACOB - OAB:MT 6.204

 Vistos etc.

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada às fls. 243, e redesigno o ato para o dia 12 

de agosto de 2020, às 15h30min.

Intimem-se os doutos patronos para se fazer presente ao ato acima 

assinalado, acompanhados das partes.

 Expeça-se mandado para intimação da testemunha, conforme 

determinado às fls. 243.

Cumpra-se, com as providências necessárias.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 388546 Nr: 4446-38.2015.811.0002

 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: MARILZA GRILLAUD SOUZA, JOÃO SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BENEDITO DE MORAIS, Sonia F 

Arruda, CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11.915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER ROGERIO NEVES DE 

SOUZA - OAB:MT 13.714

 Vistos etc.

Em virtude da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS), que 

classificou como pandemia a proliferação da doença causada pelo 

coronavírus (Covid-19) e, ainda, da necessidade de evitar a transmissão 

entre servidores, magistrados, jurisdicionados e operadores do Direito, 

com respaldo na Portaria Conjunta nº 247, de 16 de março de 2020, 

cancelo a audiência designada às fls. 194, e redesigno o ato para o dia 19 

de agosto de 2020, às 14h00min.

Intimem-se os doutos patronos para se fazer presente ao ato acima 

assinalado, acompanhados das partes.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001031-93.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UNIVAR PIVA FADANELLI OAB - MT26474-O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER ANTONIO CINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001031-93.2016.8.11.0002. 

EXEQUENTE: AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA 

EXECUTADO: CLEBER ANTONIO CINI Vistos etc. 1 - Em atendimento ao 

petitório acostado no Id. 29541693, expeça-se ofício ao Banco Central do 

Brasil, cujo endereço encontra-se no referido petitório, solicitando as 

informações requeridas, assinalando o prazo de 10 dias para a resposta. 

2 – Indefiro a penhora de milhas aéreas em nome do devedor, conquanto 

possuam expressão econômica, as milhas aéreas não podem ser objeto 

de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que 

permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e 

intranferível. 3 – Intime-se e cumpra-se, com as providências necessárias. 

Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013393-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERIVALDO DA SILVA FIDELIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AGLAIR FRANZONI SUZUKI OAB - MT16114-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1013393-25.2019.8.11.0002 

AUTOR(A): JOSE ERIVALDO DA SILVA FIDELIS REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTENCIA DE DÉBITO E DANOS 

MORAIS proposta por JOSÉ ERIVALDO DA SILVA FIDELIS em desfavor de 

ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pelos fatos 

e fundamentos da exordial. Compulsando os autos, tem-se que a tutela foi 

concedida para determinar que a requerida restabelecesse o fornecimento 

de energia e se abstivesse de cobrar e ou efetuar novo corte no que se 

refere às faturas de agosto, setembro e outubro de 2019 (id.25911969 – 

Pág. 1-4). Em novo petitório, o requerente informa que a requerida 

promoveu o corte o fornecimento de energia elétrica (id. 28152957 – Pág. 

1-3). Tentada a conciliação entre as partes esta restou infrutífera, 

conforme Termo de Audiência de id. 29086603. A requerida se manifestou 

através da petição de id. 29169558 – Pág. 1-2, informando que a parte 

autora se encontra com faturas pendentes de pagamento referentes a 

novembro, dezembro de 2019 e janeiro de 2020, logo o corte de energia 

se deu por estas faturas que não se encontram em discussão na 

presente ação e que deve ser desconsiderada a aplicação de multa, posto 

que não descumpriu a decisão proferida por este juízo. Novamente o autor 

se manifestou nos autos, requerendo pelo pagamento parcelado das 

faturas dos meses de novembro, dezembro e janeiro através de depósito 

judicial de 08 parcelas fixas, bem assim assevera que desconhece as 

faturas de janeiro e fevereiro de 2020, pois está com energia cortada 

desde dezembro de 2019 (29196445 - Pág. 1-4). Em análise do pedido de 

inclusão de faturas para discussão nesses autos, este juízo concedeu o 

prazo de 05 dias para que a requerida se manifestasse sua anuência 

quanto o aditamento da exordial, nos termos do artigo 329, II, do CPC, 

sendo ainda destacado que seu silêncio importaria na anuência tácita(id. 

29206704). Aportou aos autos peça contestatória de id. 29983988 - pág. 

1-9. O feito foi impulsionado para que a parte autora apresentasse 

impugnação à contestação, conforme id. 30019441, tendo o autor se 

manifestado requerendo pela determinação de restabelecimento do 

fornecimento de energia (id. 30543298). Foi certificado quanto a 

tempestividade da contestação e quanto ao decurso do prazo concedido 

na decisão de id. 29206704 sem manifestação da ré. Compulsando os 

autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo 

(art. 354 do CPC) ou de julgamento antecipado da lide, ainda que parcial 

(art. 355 e 356, ambos do CPC), uma vez que os fatos necessitam de 

maiores elementos probatórios para formação do juízo de convicção, 

razão porque passo ao saneamento do processo (art. 357 do CPC). I – Do 

aditamento à exordial Extrai-se dos autos que instada a se manifestar a 

requerida quedou-se inerte quanto ao pedido de aditamento, conforme 

certidão de id. 29206704, mesmo havendo advertência expressa deste 

juízo de que seu silêncio resultaria na anuência tácita à emenda 

pretendida. Sendo assim, DEFIRO O ADITAMENTO À EXORDIAL para 

determinar que os efeitos da decisão de id. id.25911969 – Pág. 1-4 se 

estenda às faturas novembro de 2019 R$ 320,89, dezembro de 2019 

R$417,23 e janeiro de 2020 R$306,40, bem como o consumo recuperado 

no valor de R$804,80. No mais, compulsando os autos denota-se que as 

partes são capazes e estão devidamente representadas, não vislumbro, 

neste momento processual, nulidades a declarar nem irregularidades para 

sanar. II - Do restabelecimento do fornecimento de energia elétrica 

Compulsando os autos, em pese o fato do autor estar discutindo diversas 

faturas referentes aos anos de 2018, 2019 e janeiro do corrente ano, 

denota-se do histórico de consumo acostado sob id. 29196447 - Pág. 1 

que o autor também se encontra inadimplente com as faturas de junho e 

julho de 2019, as quais não se encontram em discussão. Entretanto, é 

público e notório que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

decidiu no dia 24.03.2020 suspender os cortes no fornecimento de 

energia elétrica motivados por falta de pagamento dos consumidores. A 

medida vale por 90 dias, pode ser alterada e foi adotada em razão da crise 

na economia provocada pela pandemia do novo coronavírus e abrange 

todas as residências urbanas e rurais e para os serviços considerados 

essenciais, como hospitais (https://bit.ly/3drFQdm). Sendo assim, com 

fulcro na fundamentação supra, hei por bem determinar que a requerida 

RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA à unidade 

consumidora do autor de n. 6/636604-1, no prazo de 48 (quarenta e oito 

horas). DECLARO SANEADO O FEITO. Nos termos do art. 357, incisos II e 

IV, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a existência de irregularidade 

no medidor de consumo da Unidade Consumidora nº 6/636604-1 que tenha 

gerado o aumento indevido das faturas dos meses discutidos nestes 

autos e nos autos associados n. 1003093-04.2019.811.0002, quais sejam, 

novembro e dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, março, abril, maio , 

agosto, setembro, outubro novembro, dezembro de 2019, bem como 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 229 de 365



janeiro de 2020 e a existência ou não de dano moral pleiteado. DEFIRO a 

produção da prova requerida por ambas as partes, consistentes em prova 

pericial. (id. 24295385– Pág. 16 e 29983988– Pág. 09). Destaca-se que, o 

medidor atual do autor não é o mesmo do início da demanda, pois o 

medidor atual é indicado com a numeração 5049157290 (id. 27576311 – 

Pág.1) enquanto o anterior possui n. 3055532 (id. 25139075 – Pág.1). 

Reitero que, a requerida foi incumbida de manter a guarda do medidor 

anterior (equipamento n. 3055532) para realização de perícia em momento 

oportuno (decisão - id. 25911969 - Pág. 3) e sendo acolhido o aditamento 

da inicial a perícia terá que ocorrer nos dois equipamentos. Para tanto, 

nomeio a Sr. CLAUDIO DUARTE DA SILVA, engenheiro elétrico, com 

endereço à Av. General Mello, 797, Poção, Cuiabá – MT, Tel.: (65) 

99642-9696, e-mail: engclaudiomt@gmail.com, devendo ser intimado para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, aceite a nomeação. Tendo em vista ser o 

autor beneficiário da gratuidade da justiça, em observância à Resolução 

232 do CNJ, fixo desde já os honorários do perito em R$6.000,00 (seis mil 

reais) (art. 504, § 4º da CNGC), considerando a complexidade do caso, 

que para a realização da perícia exige zelo e especialização do 

profissional em grau elevado, bem como tempo necessário para a 

prestação do serviço, devendo o referido valor ser rateado entre as 

partes na proporção de 50% para cada. Em sendo aceita a nomeação, o 

perito deverá apresentar currículo e comprovar especialização, bem como 

confirmar os contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, 

para onde serão dirigidas as intimações pessoais, bem como designar 

data, horário e local para início dos trabalhos, o que deverá ser 

comunicado nos autos de forma a possibilitar aos assistentes técnicos o 

acompanhamento da perícia, devendo serem intimados da data designada, 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (artigo 465, §2º, incisos I, II e III, 

e art. 466, § 2º, ambos do CPC). O Senhor perito deve ser advertido para 

responder com clareza e objetividade os quesitos formulados, devendo 

fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação 

desse lapso, se for essencialmente necessário, justificando por escrito 

essa situação, para apreciação judicial. Desde já, formulo os quesitos do 

Juízo: 1) Há evidencias de que houve ou há falhas no medidor de energia 

elétrica do autor? Se sim, especificar. 2) Qual a possível causa do 

aumento do consumo de energia elétrica nos meses em questão? 3) Existe 

indicação de eventual fuga de energia por inadequação das instalações 

elétricas? Se sim, esclarecer. 4) Pode se atribuir o elevado aumento das 

faturas em discussão à má prestação de serviços por parte da requerida? 

5) Os valores cobrados correspondem ao consumo do autor? Albergado 

pelo artigo 357, §8º, do CPC, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, após o aceite 

do encargo, para apresentação de laudo (art. 465, CPC). Faça-se constar 

as observações dos artigos 466, §2º; 474 e 476 do CPC. Intimem-se os 

interessados para no prazo de 15 (quinze) dias indiquem assistentes 

técnicos e apresentem quesitos (art. 465, §1º, incisos II e III, do CPC). 

Consignando-se que, os assistentes técnicos deverão apresentar 

pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a apresentação do 

laudo do perito oficial, independentemente de intimação (art. 477, §1º, do 

CPC). Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo como de 15 (quinze) dias, podendo o assistente 

técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu 

respectivo parecer (art. 477, §, 1º, do CPC). A requerida deverá efetuar o 

depósito prévio integral da parte que lhe incumbe (50%), ficando deferido 

o levantamento destes em favor do perito no início dos trabalhos. Os 

honorários remanescentes serão pagos ao final da demanda pela parte 

sucumbente, se a demanda for julgada improcedente deverá ser expedida 

certidão em favor do perito, com o valor dos honorários que lhe são 

devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da 

CNGC), caso seja procedente incumbirá à ré depositar a outra metade. Por 

fim, no que tange à determinação de RESTABELECIMENTO DE ENERGIA 

(item II da presente decisão), considerando a urgência da medida, 

determino que a decisão seja cumprida pelo Oficial de Justiça Plantonista. 

Intimem-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário. Várzea Grande/MT, 27 

de março de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003630-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA HOLSBACH NUNES DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA OAB - MT9504-O 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA BARBATO DA SILVA OAB - MT9633-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NETO FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003630-68.2017.8.11.0002. 

EXEQUENTE: ELIANA HOLSBACH NUNES DE BARROS EXECUTADO: NETO 

FREITAS Vistos etc. Defiro o petitório do Id. 29203428, e com fulcro no 

artigo 313, §§1º e 2º, CPC, determino a suspensão do feito pelo prazo de 

30 (trinta) dias para que regularize a habilitação do espólio réu ou dos 

sucessores do de cujus, sob pena de extinção do processo, nos termos 

do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

certifique-se e encaminhem-se os autos conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande, 27 de março de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001783-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KELMEY LUANY DA SILVA ARRUDA (EXECUTADO)

RENAN MARQUES DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001783-94.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: MRV ENGENHARIA EXECUTADO: RENAN MARQUES DE 

ARAUJO, KELMEY LUANY DA SILVA ARRUDA Vistos etc. Diante do teor 

da petição acostada no Id. 28303647, por meio da qual a parte exequente 

informa que a parte executada cumpriu o acordo entabulado nos autos, 

não tendo mais interesse a reclamar contra a mesma, com fulcro no art. 

924, inciso II, do CPC, julgo extinto o processo de execução. Custas e 

honorários nos termos pactuados. Decorrido o prazo recursal, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P. 

I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 26 de março de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002102-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON SULZBACHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002102-91.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): GERSON SULZBACHER REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Em face da petição acostada 

no Id. 29176406, em que a parte autora requer a extinção do feito, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, Código de Processo Civil. 

Sem custas. Sem condenação em honorários, advocatícios diante da 

inexistência do contraditório. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea Grande, 

26 de março de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001234-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE ISABELLE DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS OAB - MT19855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, querendo, 

apresentar resposta à contestação da reconvenção. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000901-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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: 1000896-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHERLLENE LAURICE XAVIER DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018751-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBO VARZEA GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

ANIMAIS LTDA (REQUERIDO)

 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003332-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NESELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GIOVANNI BEZERRA OAB - MT0023025A (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ OAB - MT20956-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASCON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCOS CEZAR CORDEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAGANHA DE LIMA OAB - MT17538-O (ADVOGADO(A))

WASHINGTON ALVARENGA NETO OAB - GO27018 (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para manifestar-se de 

prazo de 05 (cinco) dias , requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003947-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. MAURICIO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ELIANDRO ALVES MAURICIO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT13537-O (ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para manifestar-se de 

prazo de 05 (cinco) dias , requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003493-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

ANGELINA DA COSTA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VICKY LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAMIL JOSEPETTI JUNIOR OAB - PR0016587A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ARI (CONFINANTES)

MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E 

PERICIAS LTDA (PERITO / INTÉRPRETE)

GONÇALINA LEMES LOPES (CONFINANTES)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para manifestar-se de 

prazo de 05 (cinco) dias , requerendo o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001600-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALCIDES LIBERALI (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001600-26.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

EDER ALVES DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, 

Compulsando os autos verifico que a parte requerida não procedeu com a 

entrega na Secretaria da via original do documento de Id. 113420475, o 

qual será submetido à perícia, apesar de ter sido devidamente intimada da 

decisão saneadora de id. 23961272. Dessa forma, determino novamente 

que a parte requerida proceda coma entrega da via original do documento 

de id. 113420475, no prazo de 15 (quinze) 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 
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PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001914-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA BRAGA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS OAB - MT19855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a requerida para, querendo, 

manifestar-se a respeito da contestação à reconvenção retro Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007091-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ZANGARI (AUTOR(A))

JANETE ZANCHI ZANGARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBAR IMOBILIARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

 

os termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de ID 20257222 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007091-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ZANGARI (AUTOR(A))

JANETE ZANCHI ZANGARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMBAR IMOBILIARIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN JACKSON COSTA OAB - MT4871/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de ID 20257222 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002238-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAYSA NICOLLE TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS OAB - MT19855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, querendo, 

manifestar-se a respeito da contestação à reconvenção, retro. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002113-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARI PROVIN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS OAB - MT19855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, querendo, 

manifestar-se a respeito da contestação à reconvenção, retro. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002274-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEITOR PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS OAB - MT19855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, querendo, 

manifestar-se a respeito da contestação à reconvenção, retro. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002454-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELVIN ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS OAB - MT19855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, querendo, 

manifestar-se a respeito da contestação à reconvenção, retro. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006839-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAZIEL SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REU)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-O (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: 1006131-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM NOVAIS VENSON (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REU)

TRANSPANORAMA TRANSPORTES LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-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: 1006093-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA MARIA DOS SANTOS PAIVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REU)

 

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: 1001381-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE PATRICIA DA LUZ OLIVEIRA DE JESUS (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: 1007066-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO LUCAS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REU)

 

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: 1005524-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEBLAND PEREIRA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-O (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000909-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUDMILA GIOTTO MACHADO PAZ (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANIE PAULA DA SILVA OAB - MT24632-E (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004689-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIM GONCALO DE BARROS (REQUERENTE)

GONCALINA DIVINA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (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: 1007298-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAMELA MESQUITA MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

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: 1007306-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEBLAND PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA (REU)

 

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: 1004394-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OLIMPIA AMBROSINA DA SILVA BARBOZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ OAB - MT0018507A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

MA NUNES DE OLIVEIRA -ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(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-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1009063-53.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SIQUEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPANSAO ADMINISTRADORA LIMITADA (REQUERIDO)

EDER JUNIO SANTIAGO DA SILVA (REQUERIDO)

ELLEN STEFANY DA SILVA PACHECO (REQUERIDO)

MARIANO RAMOS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR OAB - MT0018871A 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO PAES DE BARROS OAB - 080.789.471-00 (REPRESENTANTE)

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT14359-O (ADVOGADO(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO JOSE DA SILVA OAB - 109.553.801-20 (REPRESENTANTE)

 

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-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1009063-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SIQUEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - MT20993-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPANSAO ADMINISTRADORA LIMITADA (REQUERIDO)

EDER JUNIO SANTIAGO DA SILVA (REQUERIDO)

ELLEN STEFANY DA SILVA PACHECO (REQUERIDO)

MARIANO RAMOS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646-O (ADVOGADO(A))

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR OAB - MT0018871A 

(ADVOGADO(A))

ARNALDO PAES DE BARROS OAB - 080.789.471-00 (REPRESENTANTE)

DOUGLAS DE MELO SANTIAGO OAB - MT14359-O (ADVOGADO(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079-O (ADVOGADO(A))

ROBERTO JOSE DA SILVA OAB - 109.553.801-20 (REPRESENTANTE)

 

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: 1008090-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Venham 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001725-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FERREIRA RAMOS FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (REU)

REGINA AUXILIADORA MIRANDA DE ALMEIDA (REU)

AUGUSTO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REU)

MARIO CESAR MIRANDA ALMEIDA (REU)

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT11393-O 

(ADVOGADO(A))

 

Por meio do presente ato, intimo a parte reconvinte para, no prazo de 15 

(quinze) dias, impugnar a contestação da reconvenção de id.19700401.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005999-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR FERNANDES BEZERRA (REU)

 

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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1020930-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RICARDO DE FRANCA FERRAZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUY ALVES CAMPOS (REU)

LETICIA POMPEU DE CAMPOS (REU)

LAIS POMPEU CARDOSO (REU)

SUELY FERNANDES DE CAMPOS (REU)

ALCEU POMPEU DE CAMPOS (REU)

LIA POMPEU DE CAMPOS (REU)

JUAREZ POMPEU DE CAMPOS (REU)

Outros Interessados:

AZIS RAMOS MOREIRA (LITISCONSORTES)

Claudio Luiz de Araujo (CONFINANTES)

Confinante Residencial JK (CONFINANTES)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora para manifestação a 

respeito da certidão negativa do Sr. oficial de justiça, retro, requerendo o 

que entender de direito visando o regular andamento do feito. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007067-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002146-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR APARECIDO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN MACHADO CONSTRUTORA EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269-O (ADVOGADO(A))

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002270-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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EDUARDO TIMO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS OAB - MT19855/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, querendo, 

manifestar-se a respeito da contestação à reconvenção, retro. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010800-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIANLUCCA BRELAZ MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT6811-O (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO OAB - MT0013926A-O 

(ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1,205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte requerida para, querendo, 

manifestar-se a respeito da contestação à reconvenção retro. Julio 

Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009553-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUIANA TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE DA SILVA ALMEIDA (REU)

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009553-70.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

GUIANA TRANSPORTES LTDA REU: LUCIANE DA SILVA ALMEIDA, 

BANCO PAN Vistos. Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder 

ao recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 456, §1º, da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Intime-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004519-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA OAB - 703.098.101-40 

(REPRESENTANTE)

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004519-51.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

JAQUELINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: VALERIA 

SANTOS DE OLIVEIRA REU: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos, Analisando os autos, observo que a 

procuração outorgada para a advogada Fernanda Domingas Rondon 

postular em juízo não possui validade legal (id. 21561787), na medida em 

que estando a autora incapacitada para exercer os atos da vida civil 

deverá ser representada por curador, devidamente constituído 

judicialmente nos termos da lei. Assim, com fundamento no art. 76 do CPC, 

suspendo o processo pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que a parte 

autora regularize sua representação processual, sob pena de extinção 

(art. 76, §1º, I do CPC). Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007302-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO LEITE MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007302-79.2020.8.11.0002. Vistos. 

Gonçalo Leite Moreira promovem a presente “ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c tutela 

antecipada” em face de Banco Itaú Consignado S/A, sustentando, em 

síntese, que, foi surpreendido ao verificar a existência de três 

empréstimos na sua folha de pagamento do INSS, sendo um deles com o 

requerido, no valor de R$ 2.829,85 (dois mil, oitocentos e vinte e nove 

reais e oitenta e cinco centavos), com a primeira parcela em 

dezembro/2019 e a última em novembro/2025. Aduz que o requerido 

disponibilizou o contrato, porém verificou que a assinatura constante do 

referido documento não é sua, tendo sido vítima de falsificação, porém a 

parte requerida manteve a cobrança do empréstimo que não foi contratado 

pelo autor, o que vem lhe causando prejuízos. Diante desses fatos, requer 

seja deferida a liminar para que a requerida proceda com a suspensão 

imediata dos débitos efetuados mensalmente em sua conta, sob pena de 

multa. Juntou documentos de ids. 25877827 e 29917488. Determinada a 

emenda da inicial no id. 30013504, manifestou-se no id. 30396815. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam 

seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do 

ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança 

recebida é devida ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 
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pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Efetivamente, o primeiro requisito 

está demonstrado pela juntada dos documentos pessoais do autor (id. 

29917488), aliado ao extrato do benefício previdenciário do autor (id. 

30396815), que comprovam os descontos no benefício da parte 

requerente, no valor mensal alegado, o que corrobora a narrativa 

apresentada na inicial. Some-se a isso, a juntada da cédulta de crédito 

bancário supostamente firmado com o requerido no id. 29877827, a qual o 

autor afirma nunca ter contratado. Igualmente, o perigo de dano está 

demonstrado, uma vez que os descontos tiveram início no mês de 

dezembro/2019, sendo cada parcela no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), 

o que causa enorme prejuízo à renda do autor. Ressalte-se que se trata 

de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

legalidade do contrato e legitimidade da cobrança. Ademais, inexiste, neste 

momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o 

pedido for julgado improcedente, poderá proceder à a devida cobrança 

dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Nesse sentido, 

colaciono o seguinte aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVA-CONDENATÓRIA – 

DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO 

DE QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JAMAIS FORA CONTRAÍDO – 

PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO, BEM COMO O 

PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – 

COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA QUE PODE PREJUDICAR O 

SUSTENTO DO AGRAVANTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS 

DESCONTOS EM TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA 

CONCEDIDA – ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA PARA O CASO 

DE DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO. 

Presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência de 

natureza antecipada para a suspensão dos descontos em benefício 

previdenciário referentes a empréstimo consignado que o agravante alega 

não ter contraído, mostrando-se adequado, ainda, o arbitramento de multa 

cominatória para o caso de descumprimento da obrigação, em valor que 

guarda obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

(TJ-MS - AI: 14053343020178120000 MS 1405334-30.2017.8.12.0000, 

Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 25/07/2017, 

5ª Câmara Cível). Posto isso, diante do preenchimento dos requisitos 

caracterizadores da medida, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano, defiro o pedido de tutela de urgência e determino seja a 

requerida intimada para que suspenda os descontos no benefício 

previdenciário do autor, referente ao contrato de empréstimo n. 

607706935, até o deslinde da demanda, consoante pugnado na inicial, sob 

pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 20 (vinte) 

dias-multa. No impulso, em que pese a ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao interesse na autocomposição (§5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/08/2020, às 15:30 horas, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005936-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSIO DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSEFINA FELIX DE ARAUJO (AUTOR(A))

JOELMA DIAS DE SOUZA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES OAB - MT4834-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HUMBERTO DEJAVITTE (REU)

RUTH DA SILVA DEJAVITTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Soraya Maranhão Bagio OAB - MT8079-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005936-44.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

GEOSIO DIAS DE SOUZA, JOSEFINA FELIX DE ARAUJO INVENTARIANTE: 

JOELMA DIAS DE SOUZA REU: LUIZ HUMBERTO DEJAVITTE, RUTH DA 

SILVA DEJAVITTE Vistos, Espólio de GEÓSIO DIAS DE SOUZA e 

JOSEFINA FÉLIX DE ARAÚJO ingressaram com a presente ação de 

adjudicação compulsória em face de LUIZ HUMBERTO DEJAVITTE e RUTH 

DA SILVA DEJAVITTE alegando, em síntese, que em 24.07.2002 

adquiriram dos requeridos o imóvel situado na Rua A, quadra 01, casa 20, 

no loteamento denominado Núcleo Jaime Campos, nesta cidade, mediante 

contrato particular de compra e venda e cessão de direitos pelo valor de 

R$ 12.000,00, que foi pago à vista no ato da assinatura do instrumento 

particular. Alegam na exordial que em decorrência de débito dos 

requeridos com a empresa Atacadão – Distribuição, Comércio e Indústria 

Ltda. foi firmado contrato particular de compra e venda de cessão de 

direito, inicialmente, com a aludida empresa, contudo, não realizada a 

escritura pública de compra e venda e consequente registro no cartório de 

imóvel competente, em virtude da existência de hipoteca que grafava na 

matrícula do imóvel em favor do extinto banco nacional de habitação. Em 

razão das circunstâncias que envolveram os requeridos e a empresa 

Atacadão, aqueles outorgaram procuração pública atribuindo poderes ao 

funcionário da aludida empresa, Sr. Osvaldo do Carmo, capacitando-o 

para transmitir domínio e posse do imóvel em litígio, motivo pelo qual a 

compra e venda do bem foi efetivada aos autores. Foi ressaltado na 

exordial que posteriormente a venda do imóvel aos autores, o referido 

instrumento público que outorgou poderes dos requeridos ao procurador 

Sr. Osvaldo foi revogado. Aduziram ainda que, com a baixa da hipoteca 

que pendia sobre a matrícula do imóvel, objetivaram regularizar a 

propriedade do bem, para tanto notificaram os requeridos para lavratura 

da escritura pública de compra e venda do imóvel, contudo, eles não 

compareceram no cartório indicado pelos autores para o ato. Com a inicial 

vieram documentos. Determinada a emenda da inicial, a parte autora 

atendeu o comando judicial juntando as declarações hipossuficiência dos 

autores. Realizada a audiência de conciliação (id. 8031495) não houve 

formalização de acordo entre as partes. Os requeridos apresentaram 

contestação (id. 8307221), postulando inicialmente pela concessão da 

gratuidade da justiça, e, em sede de preliminar denunciou a lide a empresa 

Atacadão – Distribuição, Comércio e Indústria Ltda. por entenderem tratar 

-se litisconsórcio passivo necessário. Ainda, preliminarmente, postularam 

pela intimação dos autores para apresentarem documentos originais que 

dizem respeito ao litígio, imputando que alguns documentos juntados pelos 

autores são ilegíveis e, suscitou a necessidade de instauração de 

incidente de falsidade dos documentos trazidos nos autos com a 

finalidade de realização de exame grafotécnico, sob pena de cerceamento 

de defesa. No mérito narraram que o requerido Luiz Humberto Dejavitte foi 

funcionário da empresa Atacadão e, apesar de ter sido demitido sem que 

houvesse o adimplemento das verbas trabalhistas, foi coagido 

irresistivelmente pela empresa a assinar o contrato de compra e venda e 

cessão de direito, nota promissória, procuração pública, além de ter sido 

obrigado, juntamente com sua família, a desocuparem o imóvel em 

questão. Aduzem que, em razão do cumprimento de suas obrigações com 
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a empresa Atacadão, os contratos de compra e venda deveriam ter sido 

rescindidos, porém, como não foram deveriam ser anulados por existir 

vício de consentimento de validade dos instrumentos contratuais, alegando 

também que as suas assinaturas apostas no contrato de compra e venda 

e cessão de direitos lavrado com os autores são falsas. No que tange ao 

pagamento do contrato de compra e venda e cessão de direito no valor de 

R$ 12.000,00, alegam os requeridos que o recibo trazido nos autos e 

chancelado pela Caixa Econômica Federal não guarda relação negocial 

com a aquisição do imóvel já que fora emitido por terceiro desta relação 

jurídica. Com a contestação foi juntado documentos. Os autores rebateram 

as questões preliminares e de mérito, por meio da impugnação de Id. 

9576913, oportunidade em que postularam pela produção de prova 

emprestada, consistindo na juntada aos autos dos depoimentos colhidos 

em audiência de instrução realizada no processo arquivado nº 178/2004, 

código 70783, que versou sobre ação de reivindicação de posse e que 

tramitou perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, cuja 

ação foi proposta pelos requeridos em face dos autores. Foi colacionada 

com a impugnação documentos. As partes foram intimadas para 

especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, oportunidade em 

que os requeridos (Id. 9948543) postularam pela realização da prova 

testemunhal, perícia grafotécnica, tendo reiterado o pedido de 

denunciação à lide da empresa Atacadão – distribuição, comércio e 

indústria Ltda. Os autores postularam pelo depoimento pessoal dos 

requeridos, oitiva de testemunha e juntada de oitivas produzidas nos autos 

de reintegração de posse e decisões, além da juntada de depoimentos 

produzidos na ação penal 63/2006, código 92961 que tramitou perante a 

4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, oportunidade de 

juntaram documentos aos autos. Em razão dos documentos trazidos aos 

autos pelos autores, foi determinado intimação dos requeridos para 

manifestarem (Id. 11422283). Ainda, em face do pedido dos autores 

acerca da produção da prova emprestada, fora deferido tão-só no que 

pertine a prova produzida na ação cível, código 70783, já que sua 

tramitação contou com a participação das mesmas partes deste litígio, 

conferindo assim respaldo ao princípio do contraditório, nos termos do 

artigo 373 do CPC. Os requeridos compareceram aos autos informando o 

falecimento do autor Geósio Dias de Souza, e, posteriormente 

manifestaram sobre os documentos juntados por ocasião da 

apresentação da impugnação (id. 13499821). Nos ids. 13599287, 

13599294, 13599301 e 13599311 foi juntado aos autos a cópia do 

processo nº 178/2004, código 70783, que se trata de ação da 

reinvindicação de posse proposta por Luiz Humberto Dejavitte e Ruth da 

Silva Dejavitte em face de Geósio Dias de Souza, sendo as partes 

intimadas para manifestarem acerca de tais documentos, contudo 

quedaram-se inertes, conforme certidão de Id. 15560319. O pedido de 

justiça gratuita formulado pelos Requeridos foi deferido por meio da 

decisão de Id. 16153105, momento em que foi determinado a regularização 

processual ante a notícia de falecimento do Sr. Geósio Dias de Souza. 

Foram trazidos ao feito termo de inventariante e, posteriormente certidão 

de óbito e procuração que outorgou poderes representativos do espólio 

de Geósio Dias de Souza ao causídico que patrocina a causa dos autores 

(ids. 29241557, 29241558 e 29460930), regularizando, assim, a 

representação processual do autor Geósio. Após, os autos vieram-me 

conclusos para deliberação. É o breve relatório. Fundamento e decido. De 

entrada, cumpre anotar que a hipótese em apreço comporta o julgamento 

antecipado da lide nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de 

Processo Civil, não havendo a necessidade de dilação probatória, pois a 

prova documental é suficiente para o meu convencimento. Da 

denunciação à lide Sustentam os requeridos a necessidade de incluir na 

relação processual a empresa Atacadão – Distribuição, comércio e 

indústria Ltda. com o objetivo de que sejam elucidadas questões fáticas do 

processo e ainda exercer direitos decorrentes da evicção, requerendo 

assim “integrar a lide” a referida empresa, nos termos dos artigos “114, 

115, 125, III e seguintes do CPC”. Neste contexto, dispõe o art. 125, II, do 

NCPC que: “art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por 

qualquer das partes: (...) II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo 

contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido 

no processo.” No caso versando inexiste qualquer previsão legal que 

imponha a empresa Atacadão ressarcir os requeridos em razão da 

eventual procedência do pedido inicial desta demanda, tampouco há 

previsão contratual nesse sentido. Verifica-se, em verdade, que os 

requeridos pretendem rediscutir questões contratuais firmadas com 

terceiro alheio a presente relação jurídica, no caso a empresa Atacadão, 

sob a pretensa alegação de lançar mão do direito de regresso, quando, na 

verdade, o que se vê é o nítido objetivo de culpabilização de terceiro, o 

que evidentemente não coaduna com o instituto jurídico da denunciação à 

lide. Realmente, a esse respeito, colho o seguinte julgado do colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITOS AUTORAIS. PRODUÇÃO DE 

PROVAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO 

CONFIGURADA. EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE OBRA LITERÁRIA SEM 

AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. PLÁGIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

EDITORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. 

SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A 

jurisprudência do STJ é no sentido de ser incabível a denunciação da lide 

com amparo no 125, II, do CPC/2015, em situações que não se vislumbra o 

direito de regresso, mas sim o objetivo do denunciante de ver reconhecida 

a culpa de terceiro. Precedentes do STJ. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 

1368021 MG 2018/0243991-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 04/06/2019)” – Negritei. Não obstante ser inadmitida a 

denunciação à lide para discussão de culpa de terceiro da relação jurídica, 

também não se vislumbra a possibilidade de aplicação deste instituto para 

elucidação de fatos, para o que o diploma processual já especifica quais 

são as formas de produção de provas e seu momento processual. No 

mais, os requeridos também argumentam o pleito de integração da 

empresa Atacadão à lide, na modalidade de intervenção de terceiro, por 

amoldar-se in casu em litisconsórcio passivo necessário. Pois bem. É 

sabido que a ação adjudicação compulsória constituiu meio hábil disponível 

ao promissário comprador, que efetuou o pagamento integral do preço, 

para obter a escritura definitiva de compra e venda, na hipótese de 

empecilhos impostos à outorga pelo vendedor. À vista disso que a ação 

deve ser movida em face do titular do domínio a fim de compeli-lo a 

promover a transferência de titularidade do bem, do que urge a 

necessidade de que o proprietário do imóvel figure no polo passivo da 

demanda. Desta sorte, em ação de adjudicação compulsório não é 

possível falar-se em litisconsórcio passivo necessário em relação a 

terceiro que não é proprietário do imóvel, já que a legitimidade passiva se 

concretiza em face daquele em nome de quem o imóvel está registrado, e 

obviamente esse não é o caso da empresa Atacadão, mas sim dos 

requeridos. Dessa forma, indefiro o pedido de denunciação da lide e de 

litisconsórcio passivo necessário. Da preliminar de apresentação dos 

documentos originais. Os requeridos se insurgiram quanto aos 

documentos de Ids. 4540372, 4540373, 4540376, 4540377, 4540379, 

4540381 e 4878561 ao argumento de que se apresentaram nos autos 

como impossíveis de confirmação com os originais e/ou de forma ilegível, o 

que constituiria cerceamento de defesa. Pois bem. Com o advento da 

uniformização quanto ao uso de meio eletrônico na tramitação de 

processos judiciais foi editada a Lei nº 11.419/2006 que dispõe em seu 

artigo 11 que “Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos 

processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na 

forma estabelecida nesta Lei, serão considerados originais para todos os 

efeitos legais”. Nesse sentido, o art. 425, VI, do NCPC dispõe que as 

reproduções eletrônicas fazem a mesma prova que os originais: Art. 425. 

Fazem a mesma prova que os originais: (...) VI - as reproduções 

digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas 

aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público 

e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas 

procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, 

ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Este 

também é o entendimento já estabelecido pelo Código Civil, nos termos do 

art. 225, in verbis: Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão. Nesse sentido, em face dos ditames legais a apresentação de 

documentos digitalizados tem a mesma força probante dos originais, não 

existindo razão para que seja determinado que os autores apresentem 

nos autos os documentos originais, sem que haja razoável dúvida sobre a 

legitimidade deles. Todavia, todos os documentos que os requeridos 

protestaram para a apresentação dos originais estão legíveis ou em nada 

interfere para o desfecho processual. Outrossim, os requeridos não 

apresentaram as razões que lhe feririam o cerceamento de defesa, sendo 

certo, ainda, que os documentos questionados na presente ação de 
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adjudicação compulsória e que foram ditos pelos requeridos como 

ilegíveis, também foram juntados nos autos nº 178/2004, código 70783 

(prova emprestada) e, de igual forma, é possível sua visualização 

eletrônica de forma nítida e legível, o que mitiga o alegado cerceamento de 

defesa e impõe o indeferimento do pedido dos requeridos. Assim, por não 

haver qualquer finalidade útil a presente preliminar, indefiro o pedido em 

apreciação. Da preliminar de incidente de falsidade. Afirmam os requeridos 

que os documentos que embasam o pedido de adjudicação compulsória 

são falsos, notadamente a assinatura oposta no contrato particular de 

compra e venda e cessão de direito firmado entre os autores e os 

requeridos (id. 4540376), estes representados pelo senhor Osvaldo do 

Carmo naquele ato. Inicialmente, o empréstimo de provas dos autos da 

ação de reinvindicação de posse proposta pelos requeridos em face dos 

autores se prestou inclusive para análise da presente preliminar de 

falsidade, na medida em que o documento considerado falso pelos 

requeridos também fez parte do acervo probatório nos autos nº 178/2004, 

código 70783 (ação de reivindicação), contudo, não foi alegado na 

ocasião da tramitação daquele feito a falsidade do instrumento contratual. 

Veja que, nos termos do art. 430, CPC/2015, a falsidade deve ser arguida 

na primeira oportunidade em que a parte deva se manifestar, por meio de 

incidente de falsidade. “Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na 

contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir 

da intimação da juntada do documento aos autos.” Nesse passo, a 

discussão acerca da veracidade do documento deveria ter sido objeto do 

remédio processual cabível – o incidente de falsidade – já na ação 

reivindicatória proposta pelos requeridos em face dos autores, na qual 

houve calorosa discussão sobre os mesmos fatos descritos nestes 

autos, em especial, quanto ao instrumento de compra e venda e cessão 

de direito que reputa falso. Contudo, descurou os requeridos de assim 

procederem. Com efeito, o prazo para arguição da falsidade tem caráter 

preclusivo, ou seja, se não observado pela parte, não poderá mais ser 

discutida a sua veracidade. Na hipótese, os requeridos somente 

requereram a declaração da falsidade ou autenticidade do documento 

questionado na contestação da presente adjudicação compulsória, ou 

seja, após transcorrer 12 anos daquela medida judicial que buscou 

reintegrá-los na posse do imóvel litigioso. Assim, considerando que os 

requeridos não se insurgiram no momento processual oportuno, forçoso 

concluir que a alegada falsidade documental está coberta pela preclusão. 

No mais, mesmo que não houvesse incidido a preclusão quanto a 

pretensão de falsidade documental, os argumentos expendidos pelos 

requeridos não teriam razão, já que é evidente que o contrato questionado 

foi assinado por procurador, motivo pelo qual a assinatura oposta jamais 

poderia ser a dos requeridos e sim a de seu legítimo procurador nomeado 

por procuração pública de Id. 4540383, quer seja, Sr. Osvaldo do Carmo. 

Por estas razões indefiro o pedido de instauração do incidente de 

falsidade e por conseguinte torno prejudicado o pedido de realização de 

perícia grafotécnica. Do mérito Trata-se de ação de adjudicação em que 

os autores buscam a transferência da titularidade do imóvel adquirido dos 

requeridos, mediante a supressão da vontade destes. Nesse caminho, 

preceitua a doutrina que a ação de adjudicação compulsória tem por 

finalidade “suprir a declaração de vontade de quem prometeu vender o 

imóvel, e que recusa a outorga de escritura definitiva”[1]. Nesse contexto, 

trata-se de ação pessoal que tem o compromissário-comprador, contra o 

"titular do domínio do imóvel - (que tenha prometido vendê-lo através de 

contrato de compromisso de venda e compra e se omitiu quanto à 

escritura definitiva) - tendente ao suprimento judicial desta outorga, 

mediante sentença constitutiva com a mesma eficácia do ato não 

praticado"[2]. Encontra respaldo legal no art. 501 do Código de Processo 

Civil, segundo o qual “na ação que tenha por objeto a emissão de 

declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma 

vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não 

emitida”. Nesses termos, a referida ação tem como legitimados de um lado 

o s  c o m p r o m i s s á r i o s - c o m p r a d o r e s  e ,  d e  o u t r o ,  o s 

compromissários-vendedores, fundando-se num Compromisso de Compra 

e Venda devidamente cumprido pelos compradores, mas inadimplido pelos 

vendedores, que deixaram de outorgar a Escritura translatícia do domínio 

quando notificados. Na espécie, vejo que o contrato de compra e venda e 

cessão de direito do imóvel urbano acostado no Id. 4540377, no qual os 

requeridos se fizeram representar por seu procurador Osvaldo do Carmo, 

demonstra que os autores adquiriram dos requeridos o imóvel descrito na 

inicial, mediante o pagamento da quantia de R$ 12.000,00 no ato da 

negociação havida entre as partes. A despeito da alegação dos 

requeridos de que sofreram coação ao assinar a procuração pública de 

outorga de poderes ao Sr. Osvaldo Carmo, ou seja, de que houve vício de 

consentimento na realização da compra e venda do imóvel litigioso, que 

macularia a forma livre do negócio, é sobremodo assinalar que a questão 

apregoada pelos requeridos já fora afastada nos autos da ação de 

reivindicação de posse, e decida pelo Egrégio Tribunal de Justiça no 

recurso de apelação nº 90859/2010, constando no acórdão que: “Nesse 

interregno (09.11.2001 a 18.11.2002) o mandato foi substabelecido por 

Oswaldo do Carmo em favor dos apelados no dia 24.07.2002, tudo 

devidamente transladado no livro SP-3, fl. 54 (fl. 50), bem como foi lavrado 

um contrato de compromisso de compra e venda entre as partes - 

Oswaldo do Carmo e os apelados (fls. 89/91). Quem subscreveu o 

contrato como vendedor, em nome dos apelantes, foi o seu procurador 

legal à época - Oswaldo do Carmo. Por seu turno, os apelantes não 

demonstraram, nestes autos, a existência da suposta coação. Aliás, o 

único argumento nesse sentido foi o de que o imóvel teria sido vendido por 

valor bem inferior àquele que fora pago. Mas, isso, por si só, não denota 

coação ou vício do negócio jurídico. Traçadas tais premissas, vê-se que, 

como bem alinhavou o juízo a quo, a transação de compra e venda feita 

entre o representante dos apelantes e os apelados ocorreu na vigência de 

procuração válida e eficaz. Assim, é de se concluir que os apelados 

ignoravam eventual revogação de mandato no momento da feitura do 

contrato de compra e venda, procedendo naquele momento, a rigor, de 

boa-fé. Logo, deve ser reputado válido o ato jurídico, devendo subsistir os 

atos praticados sob sua vigência (...)” No mais, a prova emprestada da 

ação reivindicatória não deixa dúvidas de que a alegada coação, de fato, 

não existiu, e, por conseguinte, a transação de compra do imóvel litigioso 

efetuada pelos autores com o procurador constituído pelos requeridos se 

mostrou legítima e deve ser mantida nesta demanda. Além do mais, se 

realmente tivesse ocorrido a alegada coação os requeridos deveriam ter 

se socorrido de medida judicial adequada para desconstituir a procuração 

pública, quer seja, ação de anulação de instrumento público, contudo 

preferiram apenas revogar a aludida procuração, reforçando a ausência 

de vício de consentimento na sua outorga, pois sabidamente que seus 

efeitos, no período em que vigente, permaneceriam válidos, consoante 

ressaltado pela instância superior. Também não possui respaldo à 

alegação dos requeridos de ausência de pagamento, pois o recibo de 

pagamento juntado no id. 4540373 tem como credor a empresa Atacadão, 

a qual, segundo consta dos autos, fora quem inicialmente adquiriu o imóvel 

dos requeridos (id. 4540376 e 4540372) e o vendeu aos autores, cuja 

alienação se operou por meio da procuração pública outorgada pelos 

requeridos ao funcionário da empresa Atacadão, Sr. Osvaldo Carmo. Além 

disso, o valor do recibo é o mesmo estabelecido no contrato e emitido em 

data convencionada para quitação da obrigação, ou seja, em 24/04/2002, 

sendo certo, também, que caberia apenas a empresa Atacadão questionar 

eventual inadimplência dos autores, o que não se verifica nos autos. 

Diante desse cenário, não havendo outra prova apta a rechaçar o que 

está expressamente contida no documento de crédito nº 265694-0 (id. 

4540373), tenho como prova hábil para demonstrar a quitação do negócio 

havido entre as partes. Dessa forma, observo que os requisitos 

indispensáveis para conferir aos requerentes o direito à Adjudicação 

Compulsória estão satisfeitos, já que a recusa dos requeridos em efetuar 

a devida transferência do bem imóvel aos autores, mostra-se indevida. 

Tanto é que aos requeridos sequer foi garantido o direito de serem 

reintegrados na posse no imóvel na ação reivindicatória que tramitou 

perante o Juízo da 4ª Vara Cível de Feitos Gerais desta Comarca, pois 

reconhecida a legalidade e regularidade da compra e venda noticiada nos 

presentes autos e que embasa a pretensão de adjudicação compulsória. 

A propósito, assim dispõe a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de 

Justiça: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – ADJUDICAÇÃO 

COMPULSÓRIA – QUITAÇÃO DO IMÓVEL – PREVISÃO EM CONTRATO – 

OBRIGAÇÃO DE ESCRITURAR – SENTENÇA RATIFICADA. É reconhecido o 

direito ao domínio em escritura, do promitente comprador que quitou suas 

obrigações, por força da previsão expressa em contrato e do 

inadimplemento da obrigação por parte do promitente vendedor.”[3] 

Portanto, presentes os pressupostos que informam a espécie, o pedido da 

parte autora concernente a Adjudicação Compulsória do imóvel sub judice 

merece ser acolhida. Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na 

petição inicial e Adjudico a propriedade do imóvel objeto da matrícula nº 

55.766, livro 02 no 1º Serviço Notarial e Registro de Várzea Grande-MT 

em favor da parte autora, suprindo a declaração de vontade não emitida 

voluntariamente pelos requeridos, valendo a presente como título de 
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Transcrição no respectivo cartório, razão porque resolvo o mérito, nos 

termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil. Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, levando em conta 

o tempo de tramitação do processo, o local de prestação dos serviços e a 

combatividade do patrono do autor, nos termos do § 2º, do art. 85, do 

Código de Processo Civil cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo 

previsto em lei em virtude dos requeridos serem beneficiários da 

gratuidade da justiça. Transitada em julgado, expeça-se o Mandado de 

Adjudicação em favor da parte autora e nada mais sendo postulado, 

determino sejam os autos remetidos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito [1] cf. Arnaldo Marmitt, in. Adjudicação Compulsória, 1ª ed. Aide 

Editora, 1.995, pág. 24. [2] cf. Ricardo Arcoverde Credie, in Adjudicação 

Compulsória, 3 ed. RT rev. ampl., 1.985, pág. 32. [3] Terceira Câmara Cível, 

Reexame Necessário Nº 113536/2009, Data de Julgamento: 9-11-2010, 

Rel. Exmo. Sr. Des. José Tadeu Cury.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000143-90.2017.8.11.0002. AUTOR(A): 

ROBERTO MORALES GUARALDI, ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA 

FERREIRA REU: TIAGO WALTIDES GAZETA, WILSON PEREIRA DE SOUZA 

Vistos, Espólio de Roberto Morales Guaraldi representado por Roseli 

Aparecida Ferreira Morales, Juliana Ferreira Morales e Flaviana Ferreira 

Morales e Roseli Aparecida Ferreira Morales intentaram a presente ação 

de usucapião extraordinária em desfavor de Tiago Waltides Gazeta e 

Wilson Pereira de Souza aduzindo que adquiriram o terreno sob o nº 18, 

no lugar denominado Sítio do Recreio do Pary, na Passagem da Conceição, 

nesta comarca, através de Escritura Pública de Compra e Venda em 2006, 

sendo que no local construíram sua moradia. Aduzem que os imóveis 

vizinhos de nº 19 e 20 estavam abandonados, razão pela qual passaram a 

ocupar os lotes utilizando para criação de aves (galinhas e galos), 

produção de ovos para subsistência e obtenção de renda. Ainda, afirmam 

terem realizado a construção de cerca, plantação de arvores frutíferas, 

realizou o pagamento de IPTU, limpeza dos lotes, protegem a posse de 

possíveis invasores e deram início a construção de um tanque de peixe. 

Assim, requerem a citação dos requeridos e dos confinantes, bem como 

por edital de possíveis interessados, e intimação dos representantes da 

Fazenda Pública da União, do Estado e do Município de Várzea Grande, e 

ciência ao Ministério Público, e ao final a declaração do domínio dos 

requerentes sobre os imóveis usucapiendo, registrando-se a sentença no 

Registro de Imóveis desta Comarca. Juntou documentos de ids. 4581438 a 

4589344. Determinada a emenda da inicial, os autores assim procederam 

nos ids. 4859772 a 4859863. Despacho do juízo (id. 4914672), 

determinando a citação dos requeridos, dos confinantes, interessados e 

intimação dos representantes da Fazenda Pública da União, Estado e do 

Município. O requerido Tiago Waltides Gazeta apresentou contestação 

acompanhada de documentos nos ids. 6113502 a 6113674, alegando que 

adquiriu o imóvel nº 19 em 19/01/2010 e desde então mantem a 

conservação do bem, sendo que a criação de aves, produção de ovos e 

cerca construída foram realizadas no lote nº 18 de propriedade dos 

autores, pois jamais realizaram benfeitorias, cultivaram ou produziram em 

seu imóvel. Aduz que recentemente foi lançada na região o 

empreendimento imobiliário Parque das Águas, sendo realizado 

benfeitorias na localidade pela empresa Gingo e não pelos autores. Ainda, 

afirma que sempre arcou com o pagamento dos impostos incidentes sobre 

o imóvel, porém os autores aproveitaram de sua inadimplência relativo ao 

IPTU do ano de 2015 e como estratégia para propositura da demanda 

realizaram o pagamento do tributo em novembro de 2016 antes da 

distribuição da ação. Afirma que os autores não preenchem os requisitos 

para a usucapião, razão pela qual requer a improcedência do pedido inicial 

e condenação dos autores a pena por litigância de má-fé. Nos ids. 

7324797 a 7325002 a parte autora se manifestou, aduzindo que o primeiro 

requerido “está praticando de maneira ilegal, atos inúteis no intuito de 

demonstrar sua suposta propriedade e posse, sob ameaça de invadir o 

imóvel em litígio” Assim, discorreram acerca dos deveres das partes 

previstos no art. 77 do CPC e requereram que sejam reconhecidas as 

violações de produzir provas e não praticar atos inúteis ou 

desnecessários à declaração ou à defesa do direito, bem como a prática 

de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, 

determinando que o requerido realize o restabelecimento do estado 

anterior do bem ora em litígio, proibindo-o de falar nos autos até a 

purgação do atentado. Na decisão de id. 7335527 o pedido dos autores foi 

acolhido parcialmente, sendo então determinado ao primeiro requerido que 

procedesse com restabelecimento da cerca no estado anterior e demais 

alterações realizadas no imóvel, sob pena de proibição de falar nos autos 

até a purgação do atentado e aplicação de multa. Nos ids. 8049963 a 

8049996 o primeiro requerido requereu a reconsideração da decisão de id. 

7335527, o qual foi indeferido na decisão de id. 8096389. O primeiro 

requerido informou a interposição de recurso de agravo de instrumento no 

id. 8199327. No id. 9133296 o primeiro requerido requereu o 

reconhecimento da prática de atentado por parte dos autores, o que foi 

indeferido no id. 9460028. No id. 10368037, os autores, novamente, 

requereram que fosse reconhecidas violações ao art. 77 do CPC, 

praticadas pelo primeiro requerido, por ato atentatório à dignidade da 

justiça e condenação em litigância de má-fé por alterar a verdade dos 

fatos, sendo o pedido indeferido na decisão de id. 10403082. O segundo 

requerido Wilson Pereira de Souza apresentou contestação acompanhada 

de documentos nos ids. 10838094 a 10838136, na qual impugnou os 

benefícios da justiça gratuita deferida em favor dos autores. No mérito, 

afirma que adquiriu o lote nº 20 em 30/08/2008 e desde sua aquisição 

detém a posse mantém a conservação do imóvel. Afirma que os autores 

não mantém posse mansa e pacifica sobre o bem pelo período de 10 (dez) 

anos, bem como nunca utilizaram o imóvel para criação de animais, 

plantações de arvores frutíferas para subsistência ou renda. Assevera 

que a Ata Notarial lavrada em 23/11/2017 demonstra que não existe 

vestígios de plantações e criação de animais no local, porém foi constado 

aos fundos do imóvel um pequeno cercado com telas de aço, o qual foi 

construído pelos autores com o intuito de enganar a justiça. Alega que os 

autores nunca realizaram o pagamento dos impostos relativo ao imóvel, 

mas tão somente o IPTU referente ao ano de 2015, bem como salienta que 

os autores não preenchem os requisitos legais para usucapir o imóvel, 

pugna pela condenação destes a pena por litigância de má-fé e requereu 

a improcedência do pedido inicial. A parte autora no id. 10820924 

novamente requereu o reconhecimento de atentado por parte do primeiro 

requerido, sendo o pedido indeferido na decisão de id. 10874280. No id. 

11475539 os autores apresentaram impugnação às contestações dos 

requeridos. Manifestação da Fazenda Estadual no id. 11824323. Os 

confinantes foram devidamente citados (id. 17866418), porém deixaram 

transcorrer o prazo para resposta sem qualquer manifestação. O recurso 

de agravo de instrumento interposto pelo primeiro requerido teve seu 

provimento acolhido, conforme cópia da decisão juntada no id. 12809207. 

Os confinantes foram devidamente citados (id. 17866419), porém 

deixaram transcorrer o prazo para resposta sem qualquer manifestação. 

A Fazenda Pública Municipal no id. 20338226 e a Fazenda Nacional no id. 

21333619, manifestaram não possuir interesse no feito. Na decisão de id. 

22099749 o feito foi saneado, fixado os pontos controvertidos e 

designada audiência de instrução. Audiência de instrução realizada no id. 

23023114, oportunidade em que foram inquiridas três testemunhas 

arroladas pela parte autora e quatro arroladas pelas requeridas. Em 

seguida as partes apresentaram alegações finais nos ids. 24362541, 

24571411 e 24658714. Os autos permaneceram conclusos para 

sentença. É o relato. Fundamento e decido. Da usucapião Pois bem, a 

Usucapião Extraordinária Urbana está positivada no art. 1.238, do Código 

Civil, com a seguinte redação: “Aquele que, por quinze anos, sem 
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interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a 

propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao 

juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 

registro no Cartório de Registro de Imóveis. Parágrafo único. O prazo 

estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver 

estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou 

serviços de caráter produtivo.” Para a procedência do pedido é 

necessário a coexistência dos seguintes requisitos que a informam: a) 

exercício ininterrupto e sem oposição da posse da área pelo prazo mínimo 

de dez (10) anos; b) ausência de justo título e boa-fé; e, c) que este bem 

seja destinado à moradia do possuidor ou à sua família ou ainda nele tenha 

realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Segundo preleciona o 

civilista Washington de Barros Monteiro, in verbis: "tais requisitos são 

indispensáveis, cumprindo assim ao autor, que pretenda reconhecimento 

da usucapião, demonstrar que sua posse sobre o imóvel, exercida com 

animus domini, durante o prazo legal, nunca foi interrompida, nem sofreu 

oposição ou contestação de quem quer que seja"[1] Sendo assim, o que 

basta é o exercício pleno da posse pelo período determinado pela lei e a 

destinação do bem. Acerca da destinação do bem é imperioso registrar 

que o ilustre professor Miguel Reale denomina de posse-trabalho essa 

espécie de usucapião, reduzindo o prazo para dez (10) anos se o 

possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nela 

tenha realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Do exercício da 

posse pelo prazo de 10 anos e a destinação do bem Nesse contexto, a 

partir do conjunto probatório constante do processo, não demonstrou a 

parte autora o fato constitutivo do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), 

porquanto a prova documental, tampouco a oral, não comprova com 

exatidão o exercício da posse pelo prazo de 10 (dez) anos. Com efeito, 

dos documentos que instruem a inicial, quais sejam, mapas, plantas, 

memoriais descritivo, fotografias, matriculas e comprovantes de 

pagamento de IPTU relativo ao ano de 2015 que foram quitados pouco 

antes da propositura da presente (ids. 4589320, 4589332, 4589339, 

4589338, 4589341, 4589342, 4589344, 4859772, 4859787, 4859805, 

4589821, 4859769, 4859859, 4859831), por si só não demonstram o 

exercício da posse dos autores pelo prazo de 10 (dez) anos. 

Esperava-se, então, que a prova oral, soberana em ações desta natureza, 

pudesse esclarecer o exercício da posse pelos autores, contudo as 

declarações das testemunhas inquiridas em juízo não foram capazes de 

corroborar os parcos documentos juntados na inicial, visto que imprecisas 

a ensejar a procedência do pedido inicial. Isso porque a testemunha 

arrolada pela parte autora Sr. Euze Márcio Souza Carvalho, relatou que é 

vizinho dos autores há aproximadamente 10 (dez) anos e que os autores 

já se encontravam na posse dos lotes quando se mudou. Que os lotes são 

cercados, havia um galinheiro e no período que está seco plantavam 

hortaliças, sendo a posse pacífica, pois apenas por volta de 01 ano e meio 

soube que alguém reivindicou os lotes. Ainda, relatou que os autores 

residem com a família no local ao lado dos lotes 19 e 20. Afirmou não 

conhecer os requeridos, bem como ressaltou que próximo ao rio tinha um 

galinheiro grande no lote 19 e 20 e plantações de árvores frutíferas nos 

lotes, sendo que apenas tem conhecimento da posse dos autores desde 

dezembro de 2008 quando adquiriu seu lote. A testemunha Sr. João 

Paulino Serra, informou morar na região onde os lotes estão localizados, 

bem como acredita que os autores exerçam a posse do lote onde se 

encontram por aproximadamente 12 (doze) anos, sendo que eles 

construíram residência, aterraram o local onde esta a casa, mantinham a 

posse pacífica, construíram um galinheiro, plantavam verduras e frutas. 

Afirmou também que na construção do galinheiro e na plantação os 

autores não adentraram nos imóveis dos vizinhos, sendo que a residencia 

contruida no local pelos autores levou por volta de 01 ano para ser 

concretizada e o galinheiro fica ao lado da casa próximo ao rio. Já a 

testemunha Sra. Maria Raquel Ferreira Assunção, relatou ter 

conhecimento que os autores exercem a posse nos imóveis 19 e 20, pois 

possuí uma chácara localizada nos lotes 21, 22 e 23 há mais de 15 

(quinze) anos, sendo que acredita que os autores exercem a posse há 

mais de 15 (quinze) anos, pois ao comprar seus imóveis os autores já se 

encontravam no local com uma casa edificada. Prosseguiu afirmando que 

há pouco tempo os autores começaram a construção de um açude, não 

soube responder se os autores exerciam a posse de outros imóveis além 

do imóvel de nº 18, bem como não tem certeza se os autores criavam 

aves e sobre a existência de um galinheiro, bem como não sabe se os 

autores exerciam a posse de outros imóveis além do próprio imóvel dos 

autores. Ainda, a testemunha arrolada pelo primeiro requerido Sr. José 

Moreira, informa não conhecer os autores, sendo que esteve no local há 

cerca de 10 (dez) anos a convite do pai do primeiro requerido para passar 

o final de semana, sendo que havia um casal morando na casa ao lado 

esquerdo do imóvel do primeiro requerido, porém não sabe precisar o 

número do lote. Que no local dos imóveis estava limpo e com arvores, local 

em que estacionaram os carros, bem como não se recorda de animais no 

local. Que no local havia um tablado e não perguntou sobre a sua 

propriedade, sendo que no local havia duas porteiras. A testemunha Sr. 

Adelio Augusto da Silva arrolada pelo primeiro requerido, ao ser inquirido 

relatou não saber quem exerce a posse dos lotes 19 e 20, bem como 

informou que o primeiro requerido disse ter adquirido uma chácara e foram 

pescar no local, porém no imóvel não havia nada além de mato. Ainda, 

ressaltou que esteve no imóvel há 10 (dez) atrás e não se recorda se era 

cercado ou se havia residência, sendo o local de difícil acesso. Informou 

que não viu galinheiro construído no local, sendo que não havia estrada 

para chegar no lugar e havia um tablado no lugar, mas não sabe quem o 

construiu e não sabe se existe atualmente alguma benfeitoria no imóvel. O 

Sr. Gilmar Luís dos Santos, testemunha arrolada pelo requerido Wilson 

Pereira de Souza, informou que o lote nº 20 foi dado como parte do 

pagamento a distribuidora pelo Sr. Dinoel e o seu patrão autorizou a venda 

do imóvel, razão pela qual revendeu o imóvel ao segundo requerido no ano 

de 2007. Ainda, informou ter comparecido no imóvel em 04 (quatro) 

oportunidades, sendo que se recorda da existência de uma residência do 

lado direito próximo ao imóvel, sendo que não havia galinheiro no local. 

Ainda, ressaltou que esteve no imóvel pela última vez em 2017 e 

encontrou um cercadinho no local, mas não havia nada construído e havia 

muito mato na época. E por fim, a testemunha Sr. Dionel Cristóvão Macedo 

arrolada pelo segundo requerido em seu depoimento afirmou que possuía 

um comércio, que era proprietário da chácara (lote 20) e passou a 

chácara como pagamento a empresa Pontual que posteriormente passou a 

propriedade ao Sr. Wilson. Alegou, ter adquirido o imóvel como 

investimento e poucas vezes foi no local, pois era uma lugar que alagava. 

Ressaltou ter vendido o imóvel no ano de 2008 e que há cerca de 05 

(cinco) anos atrás esteve no local e não havia nada além de mato e cerca, 

bem como não sabe se o requerido realizou alguma construção no local. 

Por fim, alegou que havia uma casa próximo ao imóvel e não havia 

galinheiro no local. Vê-se, que a testemunha Sr. Euze relatou que se 

mudou para região onde estão localizados os imóveis 19 e 20 desde 

dezembro de 2008, quando adquiriu o seu lote e desde então tem 

conhecimento da posse dos autores. Portanto, apesar de alegar que os 

autores possuem a posse dos imóveis há mais de 10 (dez) anos o seu 

depoimento se mostrou contraditório, pois considerando a data em que a 

testemunha alega ter tomado conhecimento da posse (dezembro/2008) até 

a propositura da demanda decorreu apenas 09 (nove) anos. O relato da 

testemunha Sr. João também se mostrou contraditório, pois apesar de 

afirmar que os autores exercem a posse dos imóveis 19 e 20 há mais de 

12 (doze) anos, relatou que ao realizar a construção do galinheiro e 

plantações os autores residentes no lote 18 não adentraram aos imóveis 

vizinhos, fato este que põe em dúvida a alegada posse de 12 (doze) anos 

relatada pela testemunha. Ainda, a testemunha Sra. Maria apesar de 

afirmar que os autores estão na região há mais de 15 (quinze) não soube 

responder se os autores exerceram a posse dos imóveis vizinhos ao de 

sua propriedade (lote 18). De igual modo, a destinação do bem também 

não restou devidamente comprovada, pois pela fotografia juntada nos 

autos no id. 4589344 não é possível saber em qual imóvel se encontra 

localizado o galinheiro. Ainda, apenas a testemunha Sr. Euze afirmou que 

os autores haviam cultivado e realizado a criação de aves nos lotes 19 e 

20, porém a testemunha Sr. João disse que os autores não construíram o 

galinheiro e cultivaram nos imóveis vizinhos e a testemunha Sra. Maria não 

sabe se havia um galinheiro construído pelos autores nos lotes 19 e 20 e 

afirmou que apenas recentemente os autores deram inicio a construção 

de um açude. As demais testemunhas arroladas pelos requeridos 

afirmaram que não presenciaram os autores exercendo a posse dos 

imóveis e tão pouco desenvolvendo quaisquer atividades de caráter 

produtivo na área. Deste modo, na hipótese dos autos, é possível 

identificar, na ‘causae possessionis’, a existência de obstáculo objetivo 

para fins do reconhecimento de usucapião em decorrência do não 

cumprimento do prazo de 10 (dez) anos exigido ao caso e também quanto 

à ausência de comprovação de serviços de caráter produtivo na área, 

pois os depoimentos das testemunhas arroladas pelos autores são 

contraditórios tanto acerca da posse nos lotes 19 e 20 pelo período mínimo 

de 10 (dez) anos e quanto a destinação dada a eles. Sobre o assunto, 
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transcrevo julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas 

Gerais: “APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - POSSE 

MANSA E PACÍFICA - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA. Não 

tendo os autores comprovado a posse mansa, pacífica e ininterrupta com 

animus domini, pelo prazo de quinze anos, previsto no caput do art. 1.238 

do Código Civil, o improvimento do pedido de usucapião é a medida que se 

impõe. Desse modo, ausente a comprovação do exercício da posse 

mansa e pacífica pelo lapso temporal necessário para a aquisição 

originária, não há como se reconhecer a usucapião extraordinária.” (TJMG 

- AC 10604130015935002 MG, 2 ª Câmara Cível, Relator Juliana Campos 

Horta, julgado em 14/03/2016) Ora, se não restou devidamente 

comprovado nos autos o preenchimento pela parte autora dos requisitos 

necessários à pretensão da prescrição aquisitiva sobre o imóvel 

usucapiendo, a improcedência da ação é medida que se impõe. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE 

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.238, “CAPUT”, DO CÓDIGO 

CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO INSTITUTO. ANIMUS 

DOMINI. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. - Para que o suporte fático de quaisquer das 

hipóteses da usucapião se aperfeiçoasse é necessária a demonstração 

do exercício de posse qualificada, cum animus domini, por tempo 

legalmente apropriado, como alegado no recurso, tarefa da qual a parte 

autora não se logrou desincumbir. - Demonstrada a existência 

comodato/permissão, o que obsta o reconhecimento da posse qualificada. 

Sentença mantida. - Litigância de má-fé: em contrarrazões a parte apelada 

pleiteia a aplicação da penalidade. Destaco que a caracterização da 

conduta prevista no inciso II do art. 80 do CPC não é objetiva, porquanto, 

exige demonstração inequívoca da má-fé, que, in casu, não restou 

demonstrada. Afora isso, a parte pode não vir a ser punida por litigância 

de má-fé pelo simples fato de lançar mão do seu direito de ação, que é 

constitucionalmente assegurado pelo artigo art. 5º, XXXV da CF, sob pena 

de se estar chancelando um tolhimento de um direito fundamental. 

Penalidade não aplicada. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (Apelação 

Cível, Nº 70083123992, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 20-02-2020) 

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE USUCAPIÃO 

EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC/2002. NÃO 

PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. SENTENÇA MANTIDA. Para 

que seja reconhecida a usucapião, é necessária a existência da posse 

que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de 

forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, 

consoante se extrai do art. 1238 do CCB. Cabe a parte autora, portanto, 

produzir a prova de sua posse prolongada, ininterrupta, mansa e pacífica, 

como também do animus domini, nos termos do art. 373, I, do NCPC, sob 

pena de não se lhe declarar o domínio do imóvel ao qual pretende. 

Ausência de prova do ânimo de dono por parte da autora. Sendo assim, 

não demonstrado nos autos que a demandante/apelante preenche os 

requisitos legais para a aquisição do bem em tela, é de ser rejeitado o 

pleito prescricional aquisitivo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. UNÂNIME.” (Apelação Cível, Nº 70083535344, Décima Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado 

em: 20-02-2020) Ademais, é sabido que no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela parte autora, ela não os comprovou. Ademais, de tudo que se extrai 

dos autos observa-se que as alegações narradas pela parte autora 

apenas ficou relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

do exercício continuo e duradoura da posse pelo prazo de 10 (dez) anos 

e acerca da realização de serviço de caráter produtivo nos imóveis, 

conforme exigido em lei. Portanto, ausentes os pressupostos 

autorizadores da responsabilidade civil, não merece guarida a súplica da 

parte autora. Da litigância de má-fé Quanto à condenação por litigância de 

má-fé combatida pelos requeridos, a aplicação dos efeitos da litigância de 

má-fé se condiciona à ocorrência de alguma das hipóteses previstas no 

artigo 80 do Código de Processo Civil, além da exigência de comprovação 

do dano processual, não se vislumbrando nos presentes autos nenhum 

comportamento dos autores passível de assimilar-se às condutas 

tipificadas, não restando ferido o princípio da probidade processual, 

concluindo-se que os requerentes apenas exercem seu direito de ação, 

conforme preconiza o artigo 5º, XXXV da CF/88. Do dispositivo Isto posto, 

julgo improcedente os pedidos formulados na inicial e em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da 

prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC – § 8, do 

art. 85), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma 

vez que beneficiária da justiça gratuita. Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito [1] in "Curso de Direito Civil", 3º vol., 10ª ed., p. 127.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002580-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELLINY NIQUELY FELIPE DE SOUZA PRADO MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIELY RAYANA DE AZEVEDO FERREIRA OAB - PA018116 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002580-36.2019.8.11.0002. Vistos, 

Jaquelliny Niquely Felipe de Souza Prado Moraes promove a presente 

ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e materiais 

com tutela de urgência em desfavor de Anhanguera Educacional 

Participações S/A, sustentando, em síntese, que ingressou na instituição 

de ensino no campus de Dourados/MS, cursando Medicina Veterinária, 

com início no ano de 2012 e término em 2017. Afirma que sempre cumpriu 

com suas obrigações acadêmicas para que terminasse com êxito a sua 

formação, contudo, a requerida não emitiu seu diploma, pois esqueceu de 

lançar a nota do trabalho de conclusão de curso no sistema e com isso 

está prejudicada, já tendo perdido oportunidades de emprego. Ressalta 

que entregou o trabalho de conclusão de curso na forma e nos moldes 

exigidos, sendo que uma parte do TCC (presencial para defender a tese), 

e a outra dividida em três partes (via arquivo digital), tendo, inclusive, 

colado grau com seus colegas. Dessa forma, pleiteou a concessão de 

tutela de urgência para determinar a requerida a emitir o Certificado de 

Conclusão do Curso, com conseguinte expedição do Diploma de Formação 

Acadêmica em seu nome, e, no mérito, a confirmação do seu pedido com a 

condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de 

R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) e danos emergentes no montante 

de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Juntou documentos de ids. 

18826417 a 18814080. No id. 18854025 foi indeferida a tutela de urgência. 

Audiência de conciliação realizada conforme termo de id. 20062799. A 

parte requerida apresentou contestação acompanhada de documentos 

nos ids. 20065455 a 20065473, alegando que são inverídicas as 

alegações de que professores esqueceram de lançar sua nota, pois a 

nota foi lançada em tempo em razão do período de licença maternidade da 

autora. Aduz, que em virtude do plano de estudos realizado para a autora 

existe uma série de disciplinas pendentes para a conclusão do curso, 

razão pela qual não foi emitido o certificado, uma vez que a autora não 

cursou todas as disciplinas e atividades. Ressalta que a autora apenas 

participou da colação de grau de forma simbólica, a qual tinha ciência de 

tal fato, uma vez que assinou um documento a fim de poder participar do 

ato. Assim, afirma que não é possível apontar conduta ilícita praticada pela 

empresa ré, motivo pelo qual também não há como se falar em 
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configuração do dano moral indenizável Ao final, pugnou pela 

improcedência dos pedidos formulados na inicial. Impugnação a 

contestação no id. 20622960. Em seguida, foi designada audiência de 

instrução e julgamento para oitiva de testemunhas (id. 24981713), 

contudo, a parte autora apresentou rol extemporaneamente, tendo sido 

dado por preclusa a produção de prova oral, conforme id. 26458552. As 

partes apresentaram memoriais finais escritos nos ids. 26865755 e 

27635925. Após, os autos vieram conclusos. Em síntese, é o relatório. 

Fundamento. Decido. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c 

reparação por danos morais e materiais com tutela de urgência ajuizada 

por Jaquelliny Niquely Felipe de Souza Prado Moraes em face de 

Anhanguera Educacional Participações S/A, na qual a autora requer seja a 

requerida obrigada a lhe entregar o certificado de conclusão do curso de 

Medicina Veterinária e a condenação da requerida ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil 

reais) e lucros cessantes no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

Da análise de todo o conteúdo probatório, vejo que não ficou comprovada 

a prática de qualquer conduta ilícita praticada pela requerida. Isto porque 

incumbia a requerente comprovar os danos sofridos e o nexo de 

causalidade com a conduta da requerida, ao passo que incumbia a esta 

demonstrar a inexistência de nexo de causalidade ou outro fato impeditivo 

do direito alegado. Verifico que a despeito de a parte autora afirmar que 

concluiu o curso de Medicina Veterinária, especialmente considerando o 

fato de ter participado da cerimônia de colação de grau, a parte requerida 

apresentou documentos que demonstram que a autora tinha ciência de 

que se tratava de uma participação simbólica na colação de grau, 

conforme id. 20065472. Ademais, denota-se do histórico escolar da autora 

no referido curso superior, juntado aos autos no id. 20065473, que ela 

possui matérias em que está “Reprovada”, bem como matérias “A cursar”, 

o que dissoa em relação as alegações da autora de que teria finalizado o 

curso fazendo jus ao certificado de conclusão de curso. Com efeito, a 

expedição dos certificados de conclusão de curso, conquanto seja 

obrigação da instituição de ensino, é condicionada ao cumprimento dos 

critérios de avaliação estabelecidos pela referida instituição. Por razões 

lógicas, a reprovação em qualquer disciplina obsta a conclusão do curso, 

bem como a emissão do diploma, que somente poderá ocorrer quando o 

aluno obtiver o aproveitamento necessário. Ora, é sabido que no Direito 

Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando 

que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas 

alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código 

de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus 

da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao 

autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do 

direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar 

e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova 

no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. 

Deste modo, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no 

Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da 

prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, 

entendo que a configuração dos danos morais não ficou comprovada no 

presente caso, pois apesar de haver presunção relativa de veracidade 

dos fatos alegados pela requerente, esta não os comprovou. Se não 

bastasse, oportunizada a produção de prova oral nos autos, a fim de que 

a autora comprovasse suas alegações, esta apresentou rol de 

testemunhas intempestivamente (id. 26458552). A esse propósito, 

colaciono o seguinte aresto proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito 

Federal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

SUPERIOR. COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMA EM CURSO DE 

ENFERMAGEM. IMPOSSIBILIDADE. ALUNO REPROVADO EM TRABALHO 

DE CONCLUSÃO DE CURSO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA 

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA 

MANTIDA. (...) 2 . Para que o acadêmico de curso de educação superior 

possa colar grau e obter diploma é indispensável que tenha cumprido toda 

a carga horária do curso e obtenha aprovação em todas as matérias da 

grade curricular, bem como nas matérias optativas, estágios curriculares, 

atividades acadêmicas, e, ainda, tenha entregue trabalho de conclusão de 

curso, quando exigido . 3. Mostra-se legítima a recusa da instituição de 

educação superior em proceder a colação de grau e entrega de diploma a 

aluno que não foi aprovado em todas as disciplinas exigidas na matriz 

curricular do curso. 4. Não há que se falar em compensação por danos 

materiais ou morais contra instituição de educação superior que impediu o 

acadêmico de colar grau juntamente com a respectiva turma, se restar 

comprovado que não logrou êxito em obter aprovação em todas as 

matérias previstas na grade curricular, pois ausente a ilicitude na conduta 

da instituição de ensino, requisito indispensável para a caracterização da 

responsabilidade civil. 5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não 

provida. (Processo: APC 20140110423277; Relator (a): SIMONE LUCINDO; 

Julgamento: 17/03/2016; Órgão Julgador: 1ª Turma Cível; Publicação: 

Publicado no DJE : 04/04/2016 . Pág.: 204) Dessa forma, diferentemente do 

que constou na petição inicial, a autora não concluiu o curso de Medicina 

Veterinária, pelo contrário, consta em seu histórico escolar que “desistiu 

do curso em 22/06/2018” (id. 20065473), razão pela qual a improcedência 

de todos pedidos iniciais é medida que se impõe. Isto posto, julgo 

improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o feito, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), atento à natureza da ação, o 

tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade 

dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86). Todavia, sendo a 

requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa 

a sua condenação nos ônus da sucumbência, até que possam 

satisfazê-los sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 

Transitado em julgado, determino sejam os autos remetidos ao arquivo. 

Publique-se e Intimem-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001572-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATERCIA DE OLIVEIRA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA OAB - MT7693-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON OLIMPIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001572-87.2020.8.11.0002. Vistos, 

Natércia de Oliveira Fernandes ingressou com a presente ação de 

produção antecipada de prova em desfavor de Edson Olimpio, ambos 

devidamente qualificado nos autos. Determinada a emenda da petição 

inicial (id. 28138149) a parte autora não atendeu o comando judicial, 

deixando transcorrer in albis o prazo concedido. Os autos me vieram 

conclusos para decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois 

de oportunizada a emenda da petição inicial, a parte autora manteve-se 

inerte, deixando transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação, 

motivo porque deverá arcar com ônus de sua contumácia. Portanto, diante 

da inércia da parte autora para sanar as irregularidades apontadas na 

decisão de id. 28138149, inexiste alternativa senão indeferir a petição 

inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, do Código de 

Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo o processo 

sem resolução de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica 

suspensa porquanto lhe defiro o benefício da justiça gratuita. Sem 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir 

contenciosidade. Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020927-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON CRISTIANO MALTEZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT15244-O 

(ADVOGADO(A))

MELISSA FRANCA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES OAB - 

MT13582-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ANDERSON PESSOA PAULINO EIRELI - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KENIA CRISTINA ALVES OAB - MT23234/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1020927-20.2019.8.11.0002. Vistos, 

Trata-se de ação de locupletamento ilícito proposta por Wilson Cristiano 

Maltezo em desfavor de Anderson Pessoa Paulino Eireli - ME, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em audiência de conciliação, as 

partes celebraram acordo, requerendo a sua homologação, conforme 

termo acostado no id. 30169931. É o relatório. Decido. Analisando o 

acordo firmado pelas partes vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes. 

Posto isso, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (id. 30169931). Por 

conseguinte, resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC. Honorários 

advocatícios da forma como pactuada. Oportunamente, certifique-se o 

trânsito em julgado, e arquivem-se. Cumpra-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004726-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO PEREIRA BRANDAO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - MT22233-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004726-55.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA DO CARMO PEREIRA BRANDAO - ME REU: TOKIO MARINE 

SEGURADORA S.A. Vistos, Maria do Carmo Pereira Brandão ME propôs a 

presente ação ordinária de cobrança de seguro, em face de Tokio Marine 

Seguradora S/A, alegando que entabulou juntamente com a requerida 

contrato de apólice de seguro n. 550.00000000659, com abrangência em 

todo o território nacional, tendo vigência de 30/04/2015 a 30/04/2016. 

Salienta que o contrato possui como objeto segurado “carnes, embutidos, 

charque “in natura”, couro, gêneros alimentícios, óleos comestíveis, azeite, 

produtos frigorificados e laticínios”, com limite máximo de garantia no 

importe de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais). Assim, afirma 

que em 25/08/2015 embarcou uma carga de carne bovina para cidades do 

Estado de São Paulo, a qual estava dividida em quatro notas fiscais, sendo 

NF 34966, no valor de R$ 73.502,08; NF 34967, no valor de R$ 94.105,55; 

NF 34968, no valor de R$ 54.922,03 e NF 34969, no valor de R$ 50.069,10. 

Nesse passo, ressalta que os procedimentos protocolares de checagem 

do veículo, motorista e monitoramento foram realizados pela empresa de 

gerenciamento de risco LIDERANSAT. Contudo, no dia 25/08/2015, a carga 

foi roubada em Cuiabá/MT, quando o motorista parou o veículo no Distrito 

Industrial para verificar as rodas, o qual foi mantido em cativeiro até o dia 

26/08/2015, quando procurou a delegacia de polícia na cidade de Rosário 

Oeste/MT. Aduz que o transporte estava sendo monitorado, tendo sido 

constatada a perda do sinal às 22h32, quando a autora foi cientificada, 

repassando o ocorrido para a requerida em 26/08/2015. No dia 28/08/2015 

o veículo foi encontrado próximo da cidade de Juína/MT, onde também foi 

localizada parte da carga, avaliada em R$ 60.328,16 (sessenta mil, 

trezentos e vinte e oito reais), cuja venda foi autorizada pela ré em 

13/10/2015. Assevera que a despeito de o sinistro ter ocorrido em 

25/08/2015, apenas em dezembro/2015 a ré se manifestou, informando 

que não pagaria o seguro, pois a carga não estava sendo monitorada. 

Aduz que a ré limita-se a alegar que a carga não estava monitorada, pois 

não obedeceu o intervalo máximo de 10 minutos, num raio de 150km das 

capitais, como seria o caso, contudo, o monitoramento/rastreamento não 

era feito em intervalos, mas sim continuamente. Dessa forma, pleiteia o 

julgamento procedente da demanda para condenar a ré ao pagamento do 

valor de R$ 238.551,31 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e 

cinquenta e um reais e trinta e um centavos), acrescido de juros e 

correção monetária, bem como ao pagamento de danos morais, 

correspondente à 20% do valor devido pela requerida e danos materiais 

consistentes em honorários contratuais no importe de 30% do valor que a 

requerida eventualmente venha a ser condenada a pagar. Juntou 

documentos nos Ids. 3672414 a 3672879. A audiência de conciliação 

realizada nos autos restou inexitosa (Id. 12864637), tendo a parte 

requerida pugnado pela aplicação de multa à autora em razão da sua 

ausência injustificada. Em seguida no Id. 13200932, a requerida 

apresentou contestação alegando que a cláusula de gerenciamento de 

risco não foi cumprida na forma como disposto pelas partes, 

especificamente em relação ao transporte da carga roubada e da falta de 

monitoramento do veículo transportador. Assevera que durante o 

processo de regulação de sinistro os documentos foram encaminhados à 

requerida, a qual procedeu à análise e concluiu pela negativa do sinistro, 

em razão do descumprimento da cláusula de Gerenciamento de Risco no 

que toca as condições particulares de monitoramento do veículo, tudo em 

conformidade com os levantamentos das questões fáticas acerca do 

sinistro, bem como pelas ponderações contratuais realizadas pela 

Sindicância administrativa. Segue alegando que o veículo estava somente 

rastreado, mas nunca monitorado, uma vez que somente passou a ser 

monitorado após a comunicação do roubo, conforme documentos 

apresentados pela autora, de modo que houve o descumprimento do 

contrato, configurando a ausência do dever de indenizar. Assim, requereu 

o julgamento improcedente da demanda. Juntou documentos nos Ids. 

13200680 a 13200916. Impugnação à contestação no Id. 13949149. A 

parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da demanda no Id. 

17008556, ao passo que a autora requereu a produção de prova 

testemunhal no Id. 17143199. No id. 24538541 o feito foi saneado, 

oportunidade em que foram fixados os pontos controvertidos e deferida a 

prova oral postulada pela parte autora. Designada audiência de instrução, 

esta restou cancelada pelo fato de as partes não terem arrolado 

testemunhas (id. 26547790). Após, vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relatório. Decido. Da multa pela ausência na audiência de 

conciliação Inicialmente, considerando que a parte autora faltou 

injustificadamente à audiência de conciliação, tem-se por configurado ato 

atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, e com fundamento no 

artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 2% (dois por 

cento) sobre o valor da causa. O valor da multa consiste em crédito em 

favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela Tabela 

Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data. 

Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o 

depósito judicial da multa. Feita a comprovação, comunique-se ao Estado 

para que adote as providências necessárias para levantamento da 

quantia. Em que caso de inércia do autor em efetuar o pagamento da multa 

comunique-se ao Estado para que o mesmo adote as medidas cabíveis 

para a cobrança do crédito. Do mérito Cinge-se a questão em saber se a 

autora faz jus ao recebimento da cobertura securitária pactuada no 

contrato de seguro de mercadoria firmado com a seguradora requerida. 

Analisando os autos, observo que a autora firmou a apólice de seguro n. 

540.000001853, referente a “bens e mercadorias pertencentes a terceiros 

e entregues ao segurado para transporte, consistindo principalmente de 

carnes, embutidos, charque “in natura”, couro, gêneros alimentícios, óleos 

comestíveis, azeite, produtos frigorificados, laticínios, devidamente 

acondicionados de acordo com a sua natureza e viagem”, tendo como 

limite máximo de garantia o valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos trinta mil 

reais), com vigência de 30.04.2015 a 30.04.2016 (id. 13200709). A autora 

afirma que no dia 25.08.2016, por volta das 21 horas, ao ter sua 

mercadoria transportada por empresa terceirizada, foi vítima de roubo no 

valor total de R$ 272.508,76 (duzentos e setenta e dois mil e quinhentos e 

oito reais e setenta e seis centavos) no momento em que o motorista 

parou o veículo para averiguar os pneus. Alega que a requerida, em 

30.12.2015, emitiu carta de recusa de cobertura, informando que o 

referido sinistro não possui cobertura técnica securitária, uma vez que “o 

transporte carne bovina não estava sendo monitorado no momento do 

evento” (Id. 3672858), o que a autora entende ser insuficiente para a 

negativa do seguro, pois o veículo estava sendo rastreado e monitorado 

na ocasião do roubo, de modo que atendeu a todos os requisitos 

necessários para cobertura do sinistro. Em contestação, a requerida 

ressalta os argumentos que a levaram ao indeferimento do pedido, 

salientando que a contratação do serviço de monitoramento se deu em 

data posterior ao sinistro, logo a autora deixou de respeitar os requisitos 
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do contrato de seguro que impunha a necessidade do veículo estar 

rastreado e monitorado. Pois bem, o contrato de seguro é na definição 

legal estabelecido pelo art. 757 do Código Civil: “Art. 757. Pelo contrato de 

seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a 

garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, 

contra riscos predeterminados.” A propósito, ensina Sérgio Cavalieri 

Filho[1]: Seguro é contrato pelo qual o segurador, mediante o recebimento 

de um prêmio, assume perante o segurando a obrigação de pagar-lhe uma 

determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco a que está 

sujeito se materialize em um sinistro. Segurador e segurado negociam as 

consequências econômicas do risco, mediante a obrigação do segurador 

de repará-los. Assim, devidamente comprovado o prejuízo previsto entre 

os riscos predeterminados pelo contrato, é dever da entidade seguradora 

adimplir com a quantia acordada, em estrita conformidade com as 

condições pactuadas. No tocante a presente demanda, a apólice de 

seguro estabelece: GERENCIAMENTO DE RISCO – OBRIGATÓRIO – PARA 

TODAS AS VIAGENS (...) 2 - Limites de Embarque Para todos os 

embarques/viagens com valores superiores a R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) envolvendo as mercadorias específicas constante da tabela anexa, 

os veículos transportadores deverão ser rastreados e monitorados, 

durante todo o percurso, com posicionamento a cada intervalo de no 

máximo 10 (dez) minutos em um raio de 150 km a partir das capitais e de 

20 (vinte) minutos para as demais regiões E/OU utilização de escolta 

armada de empresa legalmente constituída e autorizada pelos órgãos e 

autoridades competentes, utilizando-se de viaturas equipadas com 

sistema de rastreamento e comunicação por satélite, também com sinal 

disponibilizado para a gerenciadora, e posicionamento com intervalos de 

no máximo a cada 10 (dez) minutos em um raio de 150 km a partir das 

capitais e de 20 (vinte) minutos para as demais regiões. (id. 13200709, p. 

3) A carga em discussão nesta demanda estava avaliada em R$ 

272.508,76 (duzentos e setenta e dois mil e quinhentos e oito reais e 

setenta e seis centavos). Por isso, nos termos da cláusula de 

gerenciamento de risco acima descrita era necessária a utilização de 

rastreamento e monitoramento e/ou o uso de escolta armada oficial para 

garantir a cobertura do seguro contratado. Nesse norte, a prova dos 

autos dá conta que o veículo na ocasião do sinistro estava sendo 

rastreado pela empresa Lideransat, a qual informou, por meio de “relatório 

de evento” (ids. 3672857 e 1300843) que o veículo iniciou sua viagem ”no 

dia 25/05/2015 às 21h saindo de Várzea Grande-MT, seguindo por Cuiabá 

onde as 22:32h perdeu o sinal do rastreador nas proximidades do Auto 

Posto São Mateus, e Auto Posto Sabia”. Informaram, também, que 

mantiveram contato com os postos de gasolina na tentativa de localizar o 

veículo no pátio dos postos, bem como com o motorista, porém sem êxito, 

razão pela qual acionaram os órgãos públicos de segurança (CIOP e 

SINARF). Esse relatório deixa evidente que o veículo estava sendo 

rastreado, fato este inclusive incontroverso, pois nenhuma das partes 

discorda disso. Não há como dizer, contudo, que o veículo estava sendo 

monitorado, sendo este o ponto nevrálgico da presente demanda, 

sobretudo porque o contrato de monitoramento juntado aos autos foi 

firmado em data posterior ao sinistro (25.08.2015), quer seja, em 

22.09.2015, e os demais documentos carreados aos autos não indicam a 

existência de monitoramento. De fato, não há relatórios com dados 

indicando que tanto o rastreamento como o monitoramento estavam ativos 

e emitiam informações do veículo na ocasião do sinistro. Tampouco consta 

uma solicitação de monitoramento emitida pela autora (id. 3672844, p. 15) 

para a viagem em comento, o que seria necessária, segundo termos do 

contrato firmado posteriormente ao sinistro. Até mesmo o relatório de 

evento não veio acompanhado de documentos e/ou relatórios próprios da 

atividade desenvolvida pela empresa gerenciadora de risco (Lideransat) 

que atestem que ela teve conhecimento da perda de localização do veículo 

logo após o roubo e que tomou as medidas alegadas. Destarte, restou 

demonstrado que a requerente não contratou o sistema de monitoramento 

exigido na apólice firmada com a requerida, o que importa no agravamento 

do risco pela segurada. Isso porque, o monitoramento possibilitaria o 

acompanhamento simultâneo do trajeto do veículo, em tempo real, e 

poderia impedir a parada do motorista em horário e local inadequados. Com 

efeito, o prejuízo poderia ter sido evitado, caso houvesse o sistema de 

monitoramento, exigido no contrato firmado entre as partes. A propósito: 

"(...) O roubo à mercadoria só pode ser considerado como excludente de 

responsabilidade civil do transportador de carga, quando este tenha 

adotado diligências para evitar ou para diminuir as chances de ocorrência 

do evento. Precedentes." (Superior Tribunal de Justiça - AgInt no AREsp 

885.407/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 

24/04/2018, DJe 03/05/2018). "(...) Havendo prova nos autos no sentido 

de que o veículo segurado transitava sem monitoramento via satélite ou 

escolta armada, em desrespeito ao estabelecido em uma das cláusulas 

contratuais, e, sobretudo sendo de conhecimento da demandada o teor da 

cláusula, evidencia-se como legítima a negativa da seguradora em efetuar 

o pagamento da indenização securitária quando amparada por cláusula 

excludente de sua responsabilidade civil, consistente no descumprimento 

das obrigações previstas no contrato pela segurada. (AC n. 

2009.028947-6, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira)." (TJSC, Apelação 

Cível n. 2013.008025-9, de Lages, rel. Des. Gerson Cherem II, Primeira 

Câmara de Direito Civil, j. 20-08-2015). Desta feita, não tendo a requerente 

comprovado que, na época do sinistro, havia sistema de monitoramento, 

ônus que lhe incumbia já que possui relação direta com a empresa 

gerenciadora de risco, além disso foi deferida a prova oral, contudo a 

parte autora quedou-se inerte, não há como impor à requerida o dever de 

pagar a indenização securitária. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO. TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL. DOLO DA SEGURADA. AGRAVAMENTO DO RISCO 

CONTRATADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. [...] 10. No caso em exame 

restou devidamente comprovado que a segurada descumpriu o 

estabelecido na cláusula de gerenciamento de risco do pacto firmado 

entre as partes, consistente em obrigação de rastreamento e 

monitoramento quando do transporte de carga específica. 11. 

Agravamento do risco contratado que afasta o dever de a demandada 

pagar a indenização postulada na exordial. [...] (Apelação Cível Nº 

70073083222, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Léo 

Romi Pilau Júnior, Redator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

02/06/2017) Assim, ressai dos autos que a ré não cometeu nenhum ato 

ilícito, pois o sinistro ocorreu por culpa da autora, que deixou de monitorar 

o veículo, em descumprimento ao plano de gerenciamento de riscos 

previsto na apólice, não tendo a requerida por conta disso o dever de 

ressarcir. De igual modo, não comporta guarida o pleito de indenização por 

danos materiais e morais, porquanto não restou demonstrada a prática de 

conduta ilícita pela requerida, pois agiu no exercício regular de um direito 

ao recusar o pagamento da verba securitária. Do dispositivo Com estas 

considerações e fundamentos, julgo improcedentes os pedidos iniciais na 

ação ordinária de cobrança de seguro ajuizada por Maria do Carmo 

Pereira Brandão ME em face de Tókio Marine Seguradora S.A., ambos 

qualificados nos autos e em consequência, resolvo o mérito, com 

fundamento no art. 487, I do CPC. Condeno a requerente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como aos honorários 

advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, atento à natureza e 

importância da causa, o local da prestação do serviço, o grau do zelo 

profissional e o tempo em que a lide se processou, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito 

[1] In Programa de direito do consumidor, São Paulo: Atlas, 2014, p. 263.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004665-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO JOSE DE MARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham às partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008395-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ALENIR MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO AURELIO XAVIER (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Inicialmente, deixo por ora de redesignar 

audiência de conciliação, em atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de 

março de 2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da 

Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de 

qualquer dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de 

teletrabalho em decorrência das medidas temporárias de prevenção no 

contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus). No mais, CITE-SE a parte 

requerida no novo endereço acostado no id. 30474212, consignando as 

deliberações contidas na decisão de id. 22131924. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000874-52.2018.8.11.0002

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:

JOSE BENEDITO DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O INTIMAÇÃO da parte Requerente através de seu 

advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da 

Certidão Negativa ID 16449955. AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002043-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MOURA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte Requerente na pessoa de seu Advogado, para 

manifestar-se nesses autos acerca da juntada da correspondência 

devolvida, conforme ID 17493618 (22.01.2019) V. Grande/MT, 23/03/2020. 

Antonia Regina Domingues. Téc. Judic.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000517-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCEMENT BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO MULINARI OAB - RS47342-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D.R. DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a Guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante Guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope. AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004323-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT10070-O 

(ADVOGADO(A))

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OILSO FERREIRA CAMPOS (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte REQUERENTE na pessoa de seu respectivo 

Advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos 

quanto a juntada da Diligência Negativa ID 18303218. . AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002152-59.2016.8.11.0002

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:

ELONIR JUNIOR TOLDO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO INTIMAÇÃO da parte Requerente através de seu advogado, 

para no prazo de 05 (cinco) dias manifestar-se nos autos acerca da 

juntada da Certidão do Of. de Justiça ID 16355058. AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1008387-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOLORES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DE SOUZA BERNARDES OLIMPIO (REU)

EDNAY FERREIRA POMPILHO DE FREITAS (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observa-se que a parte autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sendo que, para tanto, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção absoluta, 

mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. Com essas considerações, constato 

que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que pudesse 

justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da justiça 

gratuita, bem porque a parte autora em que pese informar ser aposentada, 

juntou aos autos comprovante de residência sendo fatura de consumo de 

energia em valor considerável, bem como possui o imóvel em questão, 

fatos estes que colocam em dúvida a sua real situação financeira, 

havendo a necessidade de a parte autora comprovar a situação de 

hipossuficiente. Assim, determino venha à parte autora no prazo de 15 

(quinze) dias, aportar aos autos documentos que efetivamente 

demonstrem sua hipossuficiência, em especial, que apontem seu real 

ganho financeiro mensal, ou, conforme for o caso, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento. Por fim, observo que a parte autora pretende ao final 

declarar rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, 

contudo não colacionou aos autos o referido contrato, havendo a 

necessidade de a parte autora juntá-lo aos autos. Isso porque, o contrato 

objeto da presente demanda, é indispensável à propositura da ação, pois 

apenas com sua apresentação é que a parte autora poderá embasar sua 

pretensão, obrigações contratuais, bem aquelas que pretende 

controverter, constituindo o fundamento da causa de pedir. Destarte, 

considerando o que dispõe o art. 320 do CPC acerca dos documentos 

indispensáveis ao processamento da demanda, determino, venha à parte 
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autora, no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a irregularidade apontada, 

devendo juntar aos autos o contrato sub judice, sob pena de indeferimento 

(art. 321, parágrafo único, CPC). Cumpra-se. Às providências 

necessárias. Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003593-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS RENE GRUTZMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIELY JESUS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003593-36.2020.8.11.0002. 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 20 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002678-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAMIRO BALBINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-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):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002678-21.2019.8.11.0002. 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 23 de março de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014483-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA DE LIMA RANGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595-O (ADVOGADO(A))

ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA OAB - MT17802-O 

(ADVOGADO(A))

SONIA MARIA HOFMAN OAB - MT25551/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1014483-68.2019.8.11.0002. 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 17 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001439-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE PAULA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Da não comprovação do pedido administrativo e a sua recusa A 

requerida afirma que o autor não comprovou ter enviado a documentação 

necessária para abertura do procedimento administrativo e a consequente 

recusa do pagamento, razão pela qual o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito. Pois bem, conforme acima já mencionado a parte 

autora comprovou nos atos a formulação de requerimento administrativo 

conforme Id. 5612661, sendo certo que a comprovação da recusa do 

pagamento por parte da seguradora não é condição para o regular 

exercício de ação, entretanto a parte autora aportou nos autos o 

indeferimento administrativo, conforme se observa no Id. 5001993. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA 

RECUSA DA SEGURADORA EM PAGAR A INDENIZAÇÃO – 

DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E 

PROVIDO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da 

exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 

5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 

824.712). Os julgados da Corte Suprema, porém, nada mencionam acerca 
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da imprescindibilidade de se comprovar nos autos a recusa da 

Seguradora em pagar a indenização do DPVAT para o ajuizamento da 

ação.” (TJMT - Ap 77038/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017) Assim, afasto a presente 

preliminar. Declaro o feito saneado. Fixo como ponto controvertido a 

existência de invalidez permanente, total ou parcial, decorrente de 

acidente automobilístico, objeto da ação. Dessa feita, DEFIRO a realização 

de perícia médica pela parte requerida. Para tanto, nomeio para os 

trabalhos periciais o Dra. Michele Taques Pereira Baçan, médica perita, 

localizada no endereço: Rua Barão de Melgaço n.º 2754, Ed. Work Tower, 

9º andar, Centro, Cuiabá-MT, telefone: (65) 99929-6655, e-mail para 

contato: micheletaquespericia@hotmail.com, a qual cumprirá 

escrupulosamente o encargo que lhe é acometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), devendo a mesmo ser intimada da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os honorários periciais em 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral da parte que lhe 

incumbe (50%), ficando deferido o levantamento destes em favor do perito 

no início dos trabalhos. Os honorários remanescentes serão pagos ao 

final da demanda pela parte sucumbente, se a demanda for julgada 

improcedente deverá ser expedida certidão em favor do médico perito, 

com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto 

ao Estado de Mato Grosso (art. 507, §3°, da CNGC), caso seja procedente 

incumbirá à ré depositar a outra metade. Desde já formulo os quesitos do 

Juízo: 1) Se o periciando apresenta alguma lesão permanente 2) Em caso 

afirmativo, se trata de invalidez total ou parcial? 3) Qual o segmento 

orgânico ou corporal foi atingido? 4) Sendo o caso de invalidez parcial, 

qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, média, leve ou 

residual? 5) A causa desta lesão. Os quesitos da requerida encontram-se 

no Id. 7838865 pág. 24. Intime-se a parte autora para, querendo, 

apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). 

Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes técnicos de 

sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). A perita deve 

ser advertida para responder com clareza e objetividade os quesitos 

formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) dias, 

podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica instado(a) a contribuir 

com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002125-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR AQUINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

ISAIAS AQUINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

JONAS AQUIMODA CONCEICAO (AUTOR(A))

INAYA MARTINS RIOS (AUTOR(A))

JAIRO AQUINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

RUTE AQUINO DA CONCEICAO (AUTOR(A))

ANA CRISTINA SURUBI (AUTOR(A))

BENEDITA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA OAB - MT14247-O (ADVOGADO(A))

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REU)

CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002125-37.2020.8.11.0002. 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 17 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002141-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

CARLOS DA CONCEICAO COSTA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S D ALLIEND NOTICIAS - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1002141-88.2020.8.11.0002. Vistos, etc. À 

vista do pedido de citação por edital (id. 30613650), entendo que este é 

precoce e não deve ser acolhido, uma vez que não ficou comprovado nos 

autos o exaurimento das possibilidades do autor em tentar localizar a 

requerida. Embora o diploma processual civil possibilite a realização de 

citação pela via editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar 

em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se 

proceder após o esgotamento de todos os meios possíveis para sua 

localização, sob pena de acarretar cerceamento de defesa. Pois bem. 

Apenas houve uma tentativa de citação (id. 2992841), a qual restou 

infrutífera, tenho que há ainda a possibilidade de localização da parte ré 

por meio de seus dados. Desta forma, indefiro o requerimento de citação 

por edital, e determino intimação da parte autora para manifestar o que 

entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias. Cancelo a audiência designada 

para o dia 17/04/2020. Intime-se e cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001005-56.2020.8.11.0002

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

ROSEMARY FATIMA DE SOUZA OAB - 879.623.571-34 

(REPRESENTANTE)

LILIAN FRAGA DE CASTRO OAB - MT20935-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR OAB - MT20937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001005-56.2020.8.11.0002. 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 20 de abril de 2020. 

Decorrido o disposto na Portaria, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005160-44.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que não ocorre nenhuma das 

hipóteses de extinção do feito ou de julgamento antecipado da lide, ainda 

que parcial (art. 334, 355 e 356 do Código de Processo Civil), uma vez que 

os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação do 

juízo de convicção. Destarte, passo ao saneamento do feito. Da 

necessidade de inclusão da seguradora líder no polo passivo No tocante à 

preliminar aventada pela seguradora requerida, de que se faz necessária 

a alteração do polo passivo para que conste como representante 

processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o artigo 5º da 

Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores Privados- 

CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo DPVAT, 

constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como a 

entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora a seguradora requerida afirme preliminarmente a 

necessidade de alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma 

vez que ele faz parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora 

Líder, razão pela qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o 

entendimento da jurisprudência, sendo que representando os tribunais 

pátrios, cito: “AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. 

Legitimidade passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é 

parte legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – 

Seguro obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em 

salários mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Da Falta de Interesse de Agir - Diferença Aduz ainda a seguradora 

requerida que falta interesse de agir à parte requerida, uma vez que já 

houve o pagamento do seguro sub judice em sede administrativa. No 

tocante ao pagamento administrativo afastar o direito da requerente em 

pleitear eventual diferença que tenha direito por expressa determinação 

legal, tenho que ela não merece prosperar, considerando que o 

pagamento parcial do seguro pela requerida não afasta o direito desta 

pleitear o valor remanescente legalmente estabelecido, inexistindo a 

renúncia pela eventual diferença existente. Este entendimento está 

consubstanciado no fato de o valor do pagamento do Seguro Obrigatório 

DPVAT ser estabelecido por norma legal, o que garante ao autor o direito 

pela cobrança da diferença remanescente, conforme estabelece a lei de 

regência. Sobre essa matéria destaco o aresto do egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE DAS PARTES - INADMISSIBILIDADE - FILHAS DO DE CUJUS 

- HERDEIRAS LEGÍTIMAS - PRELIMINAR REJEITADA - INDENIZAÇÃO 

FIXADA EM SALÁRIOS MÍNIMOS - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 

6.194/74 - APLICAÇÃO DE RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE 

SEGUROS PRIVADOS - CNSP - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FORÇA 

DE LEI - RECEBIMENTO DE VALOR INFERIOR AO LEGALMENTE 

ESTIPULADO - DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA 

- ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO A PARTIR DA DATA EM QUE 

FOI INDEVIDAMENTE PAGO - JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DA 

CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As resoluções emitidas 

pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, não podem ser 

aplicadas quando estiverem em desconformidade com a determinação 

legal, porque tais atos regulamentares não gozam da força da lei. A 

jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidouse no 

sentido de considerar como não representativo de quitação total o recibo 

dado em caráter geral, não traduzindo o documento renúncia ao direito de 

cobrança de eventuais diferenças. A correção monetária deverá incidir a 

partir da data em que a ré efetuou o pagamento do seguro DPVAT de 

forma parcial e, os juros moratórios, devem ser contados a partir da 

citação da seguradora”[1]. Com efeito, desmerece prosperar o argumento 

trazido pela requerida de plena quitação dos valores devidos em relação 

ao seguro obrigatório, nos termos da fundamentação supra. Enfim, 

mostra-se legítimo o interesse do requerente pela cobrança de eventuais 

diferenças remanescentes do seu direito de recebimento dos valores 

correspondentes à invalidez permanente sofrida por acidente de trânsito. 

Portanto, esta preliminar desmerece guarida, uma vez que a análise da 

existência de eventual direito a favor da requerente repercutirá em sede 

meritória, motivo porque para lá remeto a sua análise. Declaro o feito 

saneado. Fixo como ponto controvertido a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial, decorrente de acidente automobilístico, objeto 

da ação. Dessa feita, DEFIRO a realização de perícia médica pela parte 

requerida. Para tanto, nomeio para os trabalhos periciais o Dra. Michele 

Taques Pereira Baçan, médica perita, localizada no endereço: Rua Barão 

de Melgaço n.º 2754, Ed. Work Tower, 9º andar, Centro, Cuiabá-MT, 

t e l e f o n e :  ( 6 5 )  9 9 9 2 9 - 6 6 5 5 ,  e - m a i l  p a r a  c o n t a t o : 

micheletaquespericia@hotmail.com, a qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 466, CPC), devendo a mesmo ser intimada da 

nomeação, com cópia dos quesitos das partes, ocasião em que indicará 

local e horário dos trabalhos periciais, dos quais as partes deverão ser 

intimadas (art. 474, CPC). Fixo desde já os honorários periciais em 

R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de honorários periciais. A 

requerida deverá efetuar o depósito prévio integral em favor do perito, 

ficando deferido o levantamento de até cinquenta por cento dos 

honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo 

remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e 

prestados os esclarecimentos necessários (art. 465, § 1º do CPC). Desde 

já formulo os quesitos do Juízo: 1) Se o periciando apresenta alguma lesão 

permanente 2) Em caso afirmativo, se trata de invalidez total ou parcial? 3) 

Qual o segmento orgânico ou corporal foi atingido? 4) Sendo o caso de 

invalidez parcial, qual o grau da perda anatômica ou funcional, intensa, 

média, leve ou residual? 5) A causa desta lesão. Os quesitos da requerida 

encontram-se no Id. 4920977 pág. 13. Intime-se a parte autora para, 

querendo, apresentar os quesitos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, 

CPC). Intimem-se as partes para, querendo, indiquem os assistentes 

técnicos de sua confiança, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 465, CPC). A 

perita deve ser advertida para responder com clareza e objetividade os 

quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for essencialmente 

necessário, justificando por escrito essa situação, para apreciação 

judicial. O(a) advogado(a) da parte requerente fica instado(a) a contribuir 

com o resultado do processo, no sentido de também buscar a 

comunicação da parte requerente, com o alerta de que deverá 

comparecer acompanhada dos laudos e exames correlatos à 

enfermidade. No mais, a observação anterior não dispensa a necessidade 

de expedir-se mandado de intimação pessoal da parte requerente, com o 

alerta de que deverá comparecer acompanhada dos laudos e exames 

correlatos à enfermidade. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o assistente de 

cada parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º 

do CPC), decorrido o prazo com ou sem manifestação voltem os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito [1] TJMT, Sexta Câmara Cível, Recurso de 

Apelação Cível Nº 94444/2006, Data de Julgamento: 28-02-2007, Rel: 

exmo. Sr. Dr. Marcelo Souza de Barros.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003930-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT SILVA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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VÁRZEA GRANDE Processo: 1003930-59.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, cancelo a audiência de conciliação designada para o dia 

17/04/2020, em atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer 

dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus). Considerando que a parte requerida 

compareceu nos autos e apresentou a contestação nos IDs. 

30436889-ss, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias a teor do art. 350 do CPC, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019380-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR BARBOSA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENRIQUE WESLEY LIMA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1019380-42.2019.8.11.0002. Vistos, etc. 

Inicialmente, cancelo a audiência de conciliação designada para o dia 

17/04/2020, em atenção a Portaria Conjunta n.º 248, de 18 de março de 

2020, a qual decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos 

Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de qualquer 

dependência do serviço judicial, e instituiu o regime de teletrabalho em 

decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (novo coronavírus). À vista da correspondência devolvida no 

ID. 29596133, determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias informar endereço atualizado da parte requerida. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013073-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de inexistência de relação 

jurídica c/c reparação por danos proposta por Alisson Ferreira Da Silva em 

desfavor de Banco Bradesco, devidamente qualificados nos autos. Na 

decisão de Id. 27948684, restou oportunizado à parte autora a realização 

da emenda da inicial, todavia, devidamente intimada não atendeu ao 

comando judicial, deixando transcorrer in albis o prazo concedido, 

conforme certificado no Id. 30714185. Os autos vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, conforme relatado a parte autora 

deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, mesmo depois de 

oportunizada a realizar a emenda da inicial, motivo pelo qual deverá arcar 

com o ônus de sua inércia. Sendo assim, considerando que a parte autora 

não sanou as irregularidades nos autos apontadas na decisão de Id. 

27948684, inexiste alternativa senão indeferir a petição inicial, com 

fundamento no parágrafo único, artigo 321 do Código de Processo Civil. 

Posto isso, indefiro a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução 

do mérito, com fundamento no inciso I do artigo 485 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa 

porquanto lhe defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade. 

Transitada em julgado dê-se baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo. Às providencias necessárias. (Assinado digitalmente) 

Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004365-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353-O (ADVOGADO(A))

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA OAB - 819.678.701-44 

(REPRESENTANTE)

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos 

morais proposta por William Gaudencio Ribeiro neste ato representado 

pela sua genitora Gisele Gaudencio Alves da Silva em desfavor de Azul 

Linhas Aéreas, alegando em síntese que adquiriram passagens aéreas 

para a cidade de Maringá-PR que iria ocorrer na data de 07.02.2015, com 

saída no dia 06.02.2015 pelo valor de R$ 752,37 (setecentos e cinquenta e 

dois reais e trinta e sete centavos), com tudo foram surpreendidos após a 

realização do check-in, com o cancelamento do voo, sob o argumento de 

que a aeronave se encontrar em manutenção. Sustenta que, a requerida 

deveria ter entrado em contato antes da realização do check-in, pois 

ficaram aguardando o voo por horas, além de que tiveram inúmeros 

prejuízos com o valor dos presentes R$ 587,50 (quinhentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) , com roupas no valor de R$ 1.438,86 

(um mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e seis centavos), e ainda 

com hospedagem em hotel no valor de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e 

quatro reais). Ao final requereu a procedência da demanda e a 

condenação da requerida em indenização pelos danos morais sofridos no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A parte requerida apresentou 

contestação acompanhada de documentos, alegando a inexistência do 

dano moral vez que o cancelamento do voo se deu por motivos de força 

maior, razão pela qual não houve falha na prestação dos serviços 

realizados pela requerida, alegando ainda a impossibilidade de inversão do 

ônus da prova sobre os fatos narrados na inicial e defendeu a aplicação 

do Código Brasileiro Aeronáutico, pugnando pela improcedência da 

demanda. A audiência de conciliação designada nos autos, restou 

inexitosa (Id. 15513486). A parte autora apresentou impugnação à 

contestação no Id. 15955761. As partes foram intimadas para 

especificarem as provas que pretendem produzir (Id. 16022764), sendo 

que apenas a requerida apresentou manifestação, requerendo o 

julgamento antecipado dos autos (Id. 16125827). No Id. 17265978 aportou 

aos autos parecer do representante do Ministério Público. Os autos vieram 

conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Da Inaplicabilidade do Código 

Brasileiro da Aeronáutica. Com relação à tese da requerida para que 

sejam aplicadas as normas específicas do transporte aéreo, entendo que 

também não deve prevalecer, pois o Superior Tribunal de Justiça já 

pacificou entendimento acerca do cabimento do Código de Defesa do 

Consumidor em detrimento dos institutos que regulam o transporte aéreo, 

posicionamento seguido pelo Tribunal do nosso Estado, conforme a 

ementa a seguir colacionada: “REPARAÇÃO DE DANO MORAL E 

MATERIAL – ATO ILÍCITO – BAGAGEM EXTRAVIADA - TRANSPORTE 

AÉREO – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO – VALOR JUSTO E 

ADEQUADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. 

Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, os casos de 

prestação de serviço deficitário por companhias aéreas em relação aos 

seus passageiros não são mais regulados pelas convenções 

internacionais pertinentes (Convenções de Varsóvia, Haia e Montreal) ou 

pelo Código Brasileiro da Aeronáutica. São inaplicáveis os diplomas legais 

mencionados, cujas regras não se sobrepõem aos direitos assegurados 

por norma interna brasileira. Ocorrendo extravio de bagagem em 

transporte aéreo, por culpa da empresa, o dano moral não necessita de 

prova, competindo apenas ao ofendido demonstrar a conduta do ofensor 

e que dela adveio o dano alegado. Nas causas em que houver 

condenação, os honorários serão fixados nos termos do art. 20, §3º, do 
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CPC.” (TJ-MT, Ap, 6563/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/05/2014, Data 

da publicação no DJE 03/06/2014.) Dessa forma, e considerando a 

responsabilidade de caráter contratual, portanto, objetiva, da requerida, 

não há que se falar em exclusão do dever de indenizar. Outrossim, passo 

ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, 

por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato e de direito encontram-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Pois bem, resulta dos 

autos como incontroverso que no dia 06.02.2015 o voo do autor de 

Cuiabá-MT para Maringá-PR, marcado para às 16h45min foi cancelado 

conforme se observa do documento de Id. 8073065, aliado ao fato de que 

a própria requerida confirma em sua contestação ter ocorrido o 

cancelamento do referido voo por problemas técnicos na aeronave. Pois 

bem. O Código Civil em seu art. 393, diz que o caso fortuito ou de força 

maior existe quando uma determinada ação gera consequências, efeitos 

imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir. A esse respeito, Fernando 

Noronha leciona: “Característica essencial do caso fortuito ou de força 

maior em sentido amplo é ser ele sempre acontecimento inevitável. Mas 

verdadeiramente inevitável é somente o fato estranho à atividade da 

pessoa e que deixa esta na impossibilidade de agir, seja impedindo-a de 

obstar à sua ocorrência, na responsabilidade civil em sentido estrito (isto 

é, a resultante da violação de deveres gerais de neminem laedere), seja 

impedindo-a de realizar a prestação, nas obrigações negociais (isto é, 

nascidos de contratos e de negócios jurídicos unilaterais)”. Essa 

característica de inevitabilidade esta bem fincada no único preceito do 

Código Civil que procura caracterizar o caso fortuito ou de força maior: o 

parágrafo único, do art. 393. Segundo este preceito, 'o caso fortuito ou de 

força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir'. As características da irresistibilidade e da 

imprevisibilidade são importantes, mas a nosso ver são suficientes para 

caracterizar o caso fortuito ou de força maior. A elas há que acrescentar 

um terceiro requisito que é enfatizado, sobretudo na doutrina e na 

jurisprudência francesa: a externidade. Se este requisito não estiver 

presente, não poderemos considerar o fato como sendo verdadeiramente 

inevitável. É que há fatos que são imprevisíveis e irresistíveis, mas que 

devido à circunstância de estarem ligados à atividade desenvolvida por 

uma pessoa e só acontecerem devido a ela, não podem ser considerados 

inevitáveis: se a pessoa se abstivesse de atuar, eles não se verificariam 

(Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 623-626). No caso 

concreto, inobstante os argumentos da requerida acerca da necessidade 

de reparo da aeronave, observo que a mesma não aportou aos autos 

provas idôneas e capazes de subsidiar sua escusa à falha na prestação 

do serviço, com especial destaque para o fato de que tal prova seria de 

fácil produção, bastando um documento oficial da administração do 

aeroporto informando a real necessidade do cancelamento do voo em 

razão de falhas mecânicas, ademais, intimada para indicar e informar seu 

interesse a respeito das provas que pretendia produzir, pugnou pelo 

julgamento antecipado da demanda (Id. 16125827), ocorrendo assim falha 

na prestação dos serviços por parte da companhia aérea. Portanto, o 

cancelamento e/ou atraso do voo por problemas técnicos, que sequer 

ficou comprovado nos autos, não pode ser admitido como uma excludente 

de responsabilidade. Nesse sentido: CONSUMIDOR. ATRASO DO VOO. 

NECESSIDADE DE REPAROS NA AERONAVE. INEXISTÊNCIA DE PROVA 

DE CASO FORTUITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. 

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ADEQUADO ÀS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A teoria do 

risco do negócio ou atividade constitui a base da responsabilidade objetiva 

do Código de Defesa do Consumidor, que só será afastada se provada a 

inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

2. Defeitos técnicos na aeronave, que demandaram a realização de 

manutenção não programada se constituem em fortuito interno e previsível 

que não excluem a responsabilidade da empresa aérea. 3. Afastado o 

fortuito externo, a companhia responde objetivamente pelos danos 

materiais e morais causados aos seus passageiros. (...) (TJDF – ACJ 

20140110806005 DF, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Relator Asiel Henrique de Sousa, 26/03/2015). Outrossim, 

apesar da requerida afirmar que teria empreendido todos os esforços 

para minimizar os transtornos do autor, tais alegações não afastam a sua 

responsabilidade civil, tratando-se, inclusive, de responsabilidade objetiva, 

a teor do que dispõem os artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil. 

Estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, senão vejamos: “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.” Ao abordar 

sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de 

Responsabilidade Civil, São Paulo : Malheiros Editores, 2003, p. 402, assim 

disciplina:“O fornecedor de serviços, consoante art. 14 do Código de 

Defesa do Consumidor, responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços. Trata-se de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do 

empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer 

alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento 

independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de 

obediência às normas técnicas e se segurança, decorrendo a 

responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade 

de executar determinados serviços. Em suma, os riscos do 

empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) 

e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua responsabilidade se 

provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio 

nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do 

Consumidor: inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro.” Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o 

mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. 

Todavia, sopesando as circunstâncias descritas na petição inicial, tenho 

que não podem ser entendidas, de forma alguma, como mero 

aborrecimento sem maiores consequências. No caso, há que se ressaltar 

que o pedido de danos morais formulados pela parte autora advém da 

própria conduta ilícita da empresa, por falha na prestação de serviços, 

conforme acima consignado. Certo é que, a simples falha na prestação 

dos serviços, com o descaso e desrespeito ao consumidor comprova o 

efeito danoso de ordem moral, não reclamando esforço probatório neste 

sentido. Sobre o tema, valendo-se dos ensinamentos do doutrinador 

Sérgio Cavalieri Filho, na obra acima citada, p. 91/92, podemos concluir 

que: “Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove 

a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou 

perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o 

desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria 

por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão 

de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles 

que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da 

gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só 

justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. 

Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente 

do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto 

está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis facti, que decorre das regras da experiência comum.” 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Deste 

modo, deve prevalecer a antiga fórmula segundo a qual a fixação do 

quantum ficará a cargo do prudente arbítrio do julgador, que deverá levar 

em consideração as circunstâncias peculiares ao caso, aliado à 

necessidade de se arbitrar uma indenização que, embora não constitua 

enriquecimento sem causa da vítima, tenha também caráter punitivo e 

pedagógico, de modo a desestimular a conduta antijurídica. Neste 

contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade e, considerando as condições econômicas financeiras da 

parte autora e da requerida e os transtornos sofridos pelo autor, bem 

como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do 

dano foi considerável, entendo justa a indenização a título de danos 

morais na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Em suma, entendo 

como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por danos 

morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento da outra 

parte, tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, “dupla função reparatória e penalizante[1]” e a conduta 

arbitrária da requerida foi grave, motivo porque deve ser reprimida pelo 
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Poder Judiciário. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

inicial para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) em favor do autor a título de dano moral, cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., 

contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Por conseguinte, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da 

presente lide. Condeno por fim a requerida ao pagamento das custas, 

despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso 

de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos 

patronos, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do § 2º, do art. 85, do CPC. Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito [1] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto 

do relator Ministro Cláudio Santos.

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1002975-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO LUIZ DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROMULO PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE 1002975-28.2019.8.11.0002 Vistos, etc. Em face da 

petição acostada no Id. 2162599, em que a parte autora requer a extinção 

do presente feito, nos termos do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo a desistência manifestada, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência julgo extinto o processo, 

sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem verba honorária nesta fase. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008232-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DUSDITE MARIA AVILLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ OAB - MT25135/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTINHO AVILA (REU)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008232-97.2020.8.11.0002. AUTOR(A): DUSDITE MARIA AVILLA REU: 

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, ROBERTINHO AVILA 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). Em decorrência da 

natureza da ação, do valor dado à causa e da condição pessoal da 

Requerente, deferem-se os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 

Versam os autos sobre a necessidade de internação compulsória de 

Robertinho Ávila, para tratamento de dependência química. A intervenção 

involuntária, pleiteada administrativamente pelo parente ou pessoa próxima 

à administração pública, possui requisitos específicos. Assim dispõe a Lei 

10.216/01: “Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só 

será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem 

insuficientes. (...) Art. 6º A internação psiquiátrica somente será realizada 

mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação 

psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o 

consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá 

sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação 

compulsória: aquela determinada pela Justiça.” Idêntico o sentido do art. 

3º, da Portaria 2391/02 - GM, do Ministério da Saúde. Inexistindo vontade 

do paciente em ser internado, é possível que tal consequência se dê a 

pedido de algum parente ou mesmo pelo próprio médico, sempre com laudo 

circunstanciado. Nos casos de internação involuntária é absolutamente 

desnecessária a intervenção judicial. Nessas hipóteses, deve o Sistema 

Único de Saúde se articular a fim de oferecer ao paciente as condições 

necessárias ao seu tratamento, seja ambulatorial ou em regime de 

internação. Dessa forma, a judicialização da questão dar-se-á apenas em 

havendo omissão ou negativa de cobertura indevida por parte do órgão 

público, delegando ao poder judiciário a determinação para que se forneça 

uma vaga para a internação involuntária, caso presentes os requisitos 

legais e fáticos. Dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil que: “Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Entretanto, 

ausente o interesse processual da parte autora em outro ponto, qual seja, 

a falta de comprovação da imprescindibilidade de se recorrer ao Poder 

Judiciário para a concretização da medida ora pleiteada, justamente pela 

falta de relatório médico circunstanciado detalhadamente, que indique a 

patologia específica do paciente, as tentativas de intervenção e tratamento 

anteriores, inclusive com acompanhamento ambulatorial, e a 

imprescindibilidade, neste momento, da internação. Em toda e qualquer 

internação é condição imprescindível à sua efetivação a existência de 

laudo médico circunstanciado, previsto no art. 8º da Lei 10.216/2001, que 

indique expressamente os motivos pelos quais a internação mostra-se 

medida mais adequada ao paciente acometido de transtorno mental do que 

o tratamento ambulatorial. E mais, a internação deve ser a último caminho, 

devendo o tratamento ambulatorial ser tentado de todas as formas. 

Resumidamente: não há laudo médico circunstanciado, nos moldes do art. 

5º, parágrafo único, da Portaria 2391/02 - GM, do Ministério da Saúde. 

Diante do exposto, concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para 

emendar a inicial (art. 321 do CPC), sob pena de indeferimento da peça e 

extinção da ação, juntando documentação atualizada de cunho médico 

que demonstre o porquê de os tratamentos alternativos à internação, ou 

seja, as medidas extra hospitalares não terem surtido efeitos ao paciente, 

seja por meio de documentos próprios, caso os tenha, e, obrigatoriamente, 

por relatório médico circunstanciado emitido por médico especialista em 

saúde mental (psiquiatra), comprovando o comparecimento pessoal do 

paciente, e, caso este seja impossível, a justificativa, para que seja 

analisada a necessidade de perícia médica. De outro lado, entendo que, há 

duas hipóteses a ensejar a possibilidade de internação compulsória. 

Primeiro, os casos em que o Requerido não tem familiares que pleiteiem a 

medida extrajudicialmente. Outra hipótese é caso o Requerido passe a agir 

ou estar na iminência de praticar atos de violência e de perigo em face 

dele ou de terceiros, ou praticando atos delituosos em razão de problemas 

psiquiátricos, independentemente da natureza; uma espécie de medida de 

segurança cível. Assim, caso entenda que a pretensão seja a modalidade 

de internação compulsória (não involuntária), emende a autora com provas 

a lhe dar materialidade, nos termos acima expostos, bem como o nome 

dado ao pedido. Intime-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009072-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA COSTA DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA GRACIELA CORREA BENTO OAB - MT0017873A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE JAURU (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009072-10.2020.8.11.0002. AUTOR(A): ROSANA COSTA DE ABREU 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICIPIO DE JAURU, 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). Considerando o 
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teor da Portaria nº 1.135/2011/PRES, que instalou junto ao Poder Judiciário 

deste Estado o Núcleo de Apoio Técnico - NAT, com a finalidade de 

auxiliar os Magistrados na formação de um juízo de valor quanto à 

apreciação das questões clínicas relacionadas à saúde e, incontinenti, foi 

encaminhado ao referido núcleo (NAT - Núcleo de Apoio Técnico), através 

do malote digital, sobrevindo aos autos Parecer Técnico sobre as 

questões clínicas relativas ao caso em apreço. Trata-se de como ação 

ordinária de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela em 

favor de Jhennifer Waleska Costa De Abreu Neves, representada por sua 

genitora, Rosana Costa de Abreu, em desfavor do Estado de Mato Grosso 

e do Município de Jauru, para tratamento de saúde, visando compelir os 

requeridos ao fornecimento do medicamento acetato de leuprorrelina 11,25 

mg ou acetato de triptorrelina 11,25 mg, diante do diagnóstico de 

puberdade precoce. 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 

0392/2020, aponta que: “Registro na ANVISA: Sim Assegurado no SUS: 

Sim Responsabilidade de Atendimento: Medicamento disponibilizado pelo 

sistema único de saúde (SUS) por meio do componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CBAF) e sua dispensação é de 

responsabilidade do gestor estadual. Consta nos autos que a autora já 

solicitou a medicação, que estava em falta. Trata-se de caso urgente, com 

risco de perda de oportunidade de tratamento.” Diante de tal quadro, 

destaco que não obstante os ditames dos artigos 196 e 198 da 

Constituição Federal e da obrigação do Estado (lato sensu) em prestar 

assistência à saúde, é certo que tal providência deve se dar à luz dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outrossim, importa 

acentuar, no que tange à efetivação do direito à saúde, há competência 

comum de todos os entes da federação, existindo previsão expressa no 

art. 23, II, da CR/1988 quanto à responsabilidade solidária entre União, 

Estados e Municípios. Em face da responsabilidade solidária dos entes 

federados pelo implemento de ações e serviços com vistas a assegurar o 

direito à saúde, é facultado ao cidadão exigir a efetivação do direito (que 

lhe é assegurado constitucionalmente) de um ou de todos os entes, em 

separado ou de forma conjunta, sem que lhe seja exigido perquirir quais 

as atribuições concernentes à União, aos Estados ou ao Município. Aliás, 

em julgamento de questão relacionada ao fornecimento de medicamentos, 

a nossa Corte Máxima no julgamento do RE nº 855.178, realizado sob o 

regime da repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência sobre a 

responsabilidade solidária dos entes federativos no dever de prestar 

assistência à saúde. Eis a ementa do referido precedente: “RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À 

SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS 

ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 

REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos 

necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto 

responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser 

composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE nº 

855.178 RG, rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015). E, mais recentemente, 

confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - DIREITO 

À SAÚDE - PRELIMINAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 

PÚBLICOS - INEXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS - MÉRITO - 

FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS - BORTEZOMIB - CÂNCER - 

INEFICÁCIA DE TRATAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE - CACON'S 

- UNACON'S - COMPROVAÇÃO - DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA E 

NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. A obrigação de prestar o serviço 

de saúde de forma gratuita, quando inexiste política pública específica 

para a disponibilização do tratamento médico vindicado, é de qualquer dos 

entes federativos, conjunta e solidariamente. Preliminar rejeitada. 2. O 

direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste 

a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável 

do direito à vida. 3. Para os pacientes portadores de câncer, foi instituído 

tratamento gratuito e específico por meio dos Centros de Assistência de 

Alta Complexidade em Oncologia (CACONs) e das Unidades de Alta 

Complexidade em Saúde (UNACONs), criados pelo SUS. 4. Comprovado 

que a paciente faz seu tratamento clínico em uma UNACON, que já foi 

submetida à quiometerapia sem êxito, e que não há outra opção de 

tratamento eficaz no SUS, o fornecimento do medicamento pelo ente 

estatal é medida que se impõe. 5. Recurso provido.” (TJMG - Agravo de 

Instrumento-Cv 1.0000.19.124153-8/001, Relator(a): Des.(a) José 

Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 

em 23/01/0020, publicação da súmula em 24/01/2020). Sendo assim, no 

caso em tela, o(s) Requerido(s) são responsáveis pela manutenção da 

vida, saúde e dignidade da parte Requerente devendo propiciar tais 

direitos mediante o custeio/fornecimento do medicamento pleiteado, 

conforme laudo médico acostado na inicial. Diante do exposto, concedo a 

tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelos 

Requeridos, com a urgência que o caso requer, dos medicamentos 

acetato de leuprorrelina 11,25mg, 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. 

Concedo o prazo de até 15 (quinze) dias para cumprimento 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. Sem prejuízo, cite(m)-se 

a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 

335 c/c 183 do CPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

(art. 344 e 389, ambos do CPC). Diante das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação 

(CPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a 

parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da 

revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do CPC). 

Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento (art. 357, 

CPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra (art. 355, 

CPC). Determino o cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça 

plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a cópia da decisão como 

mandado, se necessário, procedendo a citação/intimação por hora certa 

caso haja suspeita de ocultação da parte Requerida. À Secretaria para as 

providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012685-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUGENIA QUIROGA SOLETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1012685-33.2019.8.11.0015. AUTOR(A): MARIA EUGENIA QUIROGA 

SOLETO REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Em 

diligências administrativas tomadas por este Juízo, foi constatado que o 

medicamento sub judice está disponível por meio do Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), a qual caberá, por 

meio da Secretaria Estadual de Saúde, adotar as providências 

administrativas necessárias para disponibilizar a medicação requerida 

mediante o requerimento pessoal da parte autora, provida de documentos 

pessoais, receita médica e decisão judicial. Desta forma, intime-se a parte 

autora para comparecer até a Secretaria Municipal de Saúde do seu 

Município com os documentos atualizados, a fim de que sejam dados os 

devidos encaminhamentos para dispensação da medicação. Ademais, 

diante responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao 

fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de 

viabilizar a entrega dos medicamentos para os pacientes que residem em 

cidades do interior do Estado fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, devendo o mesmo adotar os procedimentos necessários para 

dispensar a medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Após, 

deverá a parte informar nos autos o fornecimento voluntário do 

medicamento, através do sistema de saúde estadual, no prazo de até 15 

(quinze) dias. Em caso de eventual negativa, deverá o paciente juntar aos 

autos documento comprobatório que contenha, ao menos, o nome do 

servidor do Município que o atendeu e o motivo do não fornecimento. 

Anoto, por oportuno, que a parte Autora deve submeter a nova avaliação 

médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção 

do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 252 de 365



médica e entregar diretamente ao executor da medida, conforme o 

Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional 

de Justiça. Determino, desde pronto, que, quando da necessidade de 

suspensão/interrupção da utilização dos medicamentos, ora deferidos, a 

parte Autora deverá informá-lo a este juízo imediatamente. À Secretaria 

para as providências necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 0003003-42.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

KATIUCIA XAVIER FREITAS GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS OAB - MT24816/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE GUIRATINGA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

0003003-42.2018.8.11.0036. AUTOR: KATIUCIA XAVIER FREITAS 

GONZAGA REU: MUNICIPIO DE GUIRATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Tratam-se os autos acerca de ação de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência em favor de Katiucia Xavier Freitas Gonzaga. 

Em ID. 30118572 sobreveio declínio de competência. Assim, intime-se a 

parte autora para manifestar se ainda possui interesse no feito, 

oportunidade na qual deverá diligenciar pelo andamento da demanda, 

mediante laudo médico, receita atualizada e negativa administrativa, no 

prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena do processo ser extinto sem 

resolução do mérito, sem nova intimação. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016494-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULINA ESCANDELARIA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016494-50.2019.8.11.0041. AUTOR(A): JULINA ESCANDELARIA DO 

NASCIMENTO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Inicialmente, 

indefiro pedido de multa formulado em ID. 29204541. Diante da ausência de 

laudos e relatórios médicos atualizados, determino a intimação da parte 

Autora para, no prazo de até 30 (trinta) dias, juntar aos autos relatório 

médico atualizado, informando a evolução da enfermidade e do tratamento, 

bem como a prescrição médica confirmando a necessidade da 

manutenção do tratamento, especificando a previsão do período 

necessário. Ato contínuo, a vista do Enunciado nº 03 de Conselho 

Nacional de Justiça da III Jornada do Direito da Saúde (“Nas ações 

envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, 

o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia 

negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de 

Saúde – SUS e na Saúde Suplementar”. (Redação dada pela III Jornada de 

Direito da Saúde – 18.03.2019), registro que deverá a parte Autora 

apresentar a negativa atualizada do ente público em lhe fornecer os 

medicamentos quando da juntada de novos laudos médicos. Decorrido o 

prazo, voltem os autos conclusos para deliberações e/ou sentença. Às 

providências. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 8010108-20.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

Ana Paula Falcão Felix Martins (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

I. F. C. Z. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010108-20.2015.8.11.0106 REQUERENTE: MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANA PAULA FALCÃO FELIX 

MARTINS REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM Vistos em correição. O presente 

feito apresenta questão de maior complexidade, demandando estudos 

para que seja prolatada sentença. Sendo assim, nos termos do art. 21, 

inciso V, da CNGC – Foro Judicial, permanecerá concluso e será incluído 

em pasta específica do PJE para apreciação no prazo de 60 dias. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001873-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSANGELA PINHEIRO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA BOTELHO DE CARVALHO OAB - RO5863 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001873-75.2018.8.11.0011. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARIA 

ROSANGELA PINHEIRO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT, 

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Vistos, Diante do decurso de prazo da 

decisão ID 26846611 sem resposta dos Requeridos, e, dada a ausência 

de laudos e relatórios médicos atualizados, determino a intimação da parte 

Autora para, no prazo de até 30 (trinta) dias, juntar aos autos relatório 

médico atualizado, informando a evolução da enfermidade e do tratamento, 

bem como a prescrição médica confirmando a necessidade da 

manutenção do tratamento, especificando a previsão do período 

necessário (atentando-se à necessidade da justificativa médica acerca da 

imprescindibilidade dos medicamentos sub judice que não são 

dispensados pelo SUS, em face dos assegurados na rede pública de 

saúde para a mesma patologia da parte autora). Ato contínuo, a vista do 

Enunciado nº 03 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada do Direito 

da Saúde (“Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços 

assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante 

comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar”. 

(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019), registro 

que deverá a parte Autora apresentar a negativa atualizada do ente 

público em lhe fornecer os medicamentos quando da juntada de novos 

laudos médicos. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para 

deliberações. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016481-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID BEATRIZ GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Governo do Estado de Mato Grosso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016481-71.2019.8.11.0002. AUTOR(A): INGRID BEATRIZ GONCALVES 

DA SILVA REU: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o 

presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 

12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Defiro a assistência 
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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 Ingrid 

Beatriz Gonçalves da Silva, em desfavor do Estado de Mato Grosso, 

visando compelir os Requeridos a fornecerem os medicamentos 

Ambrisentana 5mg, citrato de sildenafila 20 mg, Xarelto 20 mg, 

Espirolactana 25mg e Furosemida 10 mg, diante do diagnóstico de 

Hipertensão Arterial Pulmonar Idiopática CF II. 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 0299/2020, aponta que: 

“a) Ambisentana: Registro na ANVISA: Sim, para a patologia da autora. 

Quanto a Receita médica: Consta Assegurado no SUS: Sim, para a 

patologia do autor ; Responsabilidade de Atendimento: Componente 

Especializado de Assistência Farmacêutica – Estadual ; Quanto a 

Urgencia: há urgência b) Sildenafila: Registro na ANVISA: Sim, para a 

patologia da autora. Quanto a Receita médica: Consta Assegurado no 

SUS: Sim, para a patologia da autora ; Responsabilidade de Atendimento: 

Componente Especializado de Assistência Farmacêutica – Estadual; 

Quanto a Urgencia: há urgência c) Xarelto (rivaroxabana): Registro na 

ANVISA: Sim Quanto a Receita médica: Consta Assegurado no SUS: Não; 

Responsabilidade de Atendimento: Não há. d) Espironolactona: Registro na 

ANVISA: Sim. Quanto a Receita médica: Const Assegurado no SUS: Sim; 

Responsabilidade de Atendimento: Componente Básico de Assistência 

Farmacêutica – Municipal ; e) Furosemida: Registro na ANVISA: Sim. 

Quanto a Receita médica: Consta Assegurado no SUS: Sim; 

Responsabilidade de Atendimento: Componente Básico de Assistência 

Farmacêutica – Municipal.” A parte autora promoveu a emenda à inicial, 

tendo colacionado aos autos documentos que comprovam a solicitação 

administrativa dos medicamentos pleiteados junto ao SUS, conforme 

determinado na decisão de ID nº 26292862. 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 aos medicamentos, 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 (Xarelto 20 mg) 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, dos medicamentos 

Ambrisentana 5mg, citrato de sildenafila 20 mg, Xarelto 20 mg, 

Espirolactana 25mg e Furosemida 10 mg, 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. 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. Em diligências 

administrativas tomadas por este Juízo, foi constatado que o medicamento 

sub judice está disponível na Farmácia de Alto Custo – SES, com 

dispensação por meio da Secretaria de Estado de Saúde, à qual caberá, 

por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF – Luci 

Emilia Grzybowski de Oliveira (65) 9 84627045, localizada na Avenida 

Gonçalo Antunes de Barros nº 3366, bairro Carumbé, juntamente com a 

Coordenadoria da Farmácia de Atendimento ao Componente Especializado 

– COFACE, localizado na Rua Tenente Thogo da Silva Pereira nº 63, 

Centro Sul, Complexo CERMAC, adotar as providências administrativas 

necessárias para disponibilizar a medicação requerida mediante o 

requerimento pessoal da parte autora, provida de documentos pessoais, 

receita médica e decisão judicial. Desta forma, intime-se a parte autora 

para comparecer até a Superintendência de Assistência Farmacêutica do 

seu Município com os documentos atualizados, a fim de que sejam dados 

os devidos encaminhamentos para dispensação da medicação. Ademais, 

diante responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao 

fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de 

viabilizar a entrega dos medicamentos para os pacientes que residem em 

cidades do interior do Estado fica atribuída ao Município de origem do 

paciente, devendo o mesmo adotar os procedimentos necessários para 

dispensar a medicação, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Após, 

deverá a parte informar nos autos o fornecimento voluntário do 

medicamento, através do sistema de saúde estadual, no prazo de até 15 

(quinze) dias. Em caso de eventual negativa, deverá o paciente juntar aos 

autos documento comprobatório que contenha, ao menos, o nome do 

servidor do Município que o atendeu e o motivo do não fornecimento. 
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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 Cuiabá. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001243-62.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIENE BECKER SILVA SEKIME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE CARVALHO NASCIMENTO OAB - MT26993/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Município de Denise (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DO MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001243-62.2017.8.11.0008. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: RUDIENE 

BECKER SILVA SEKIME ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DO 

MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE DENISE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Diante do declínio de competência e visto que os laudos médicos 

são desatualizados, determino a intimação da parte Autora para, no prazo 

de até 30 (trinta) dias, juntando aos autos relatório médico atualizado, 

informando a evolução da enfermidade e do tratamento, bem como a 

prescrição médica confirmando a necessidade da manutenção do 

tratamento, especificando a previsão do período necessário. Ato contínuo, 

a vista do Enunciado nº 03 de Conselho Nacional de Justiça da III Jornada 

do Direito da Saúde (“Nas ações envolvendo pretensões concessivas de 

serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica 

mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da 

prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde 

Suplementar”. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 

18.03.2019), registro que deverá de igual forma, a parte Exequente 

apresentar a negativa atualizada do ente público em lhe fornecer os 

medicamentos. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para 

deliberações e/ou sentença. Às providências. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007840-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILIA BURATO BOGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO OAB - MT0017493A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007840-55.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADILIA BURATO BOGO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência 

proposta em favor de Adilia Burato Bogo visando o fornecimento dos 

medicamentos Xarelto 20mg, Menelat 30mg e Nexium 40mg. Em ID. 

21475636 e 27723891 houve a juntada das contestações do Estado de 

Mato Grosso e o Município de Sinop. Diante disto, intime-se o autor para, 

querendo, oferecer réplica à contestação dos Requeridos, no prazo de 15 

(quinze) dias, a teor do disposto no art. 351 do Código de Processo Civil. 

Após, venham os autos conclusos. À Secretaria para as providências 

necessárias. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000838-89.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO DOS SANTOS SALES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000838-89.2018.8.11.0008. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROBERIO 

DOS SANTOS SALES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA, 

ESTADO MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de Ação Civil Pública por 

Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela proposta por MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor do idoso ROBÉRIO 

DOS SANTOS SALES, diagnosticado com Doença de Parkinson, em face 

do MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, em 

que pleiteia os medicamentos: QUETIAPINA 25mg (1 comprimido por dia) e 

PROLOPA 200/50mg (3 comprimidos por dia), para tratamento da 

enfermidade que o acomete. Em id 16674860, foi acostado o Parecer 

Técnico expedido pelo N.A.T. sob o nº 1242/2018, que informou que o 

medicamento PROLOPA é indicado para o tratamento da Doença de 

Parkinson, sendo componente básico da assistência farmacêutica, e a 

responsabilidade por sua aquisição e distribuição aos Municípios. Que o 

medicamento QUETIAPINA é disponibilizado pelo SUS através do 

componente especializado de assistência farmacêutica e sua 

dispensação responsabilidade dos Estados, relatando ao final que não é 

indicado para o tratamento da patologia apresentada pelo paciente. O 

pedido liminar foi deferido pelo juiz que presidia o feito à época (id. 

16663261), sendo determinado ao Município de Nova Olímpia/MT que 

forneça ao paciente o medicamento PROLOPA 200/50mg, e ao ESTADO 

DE MATO GROSSO que forneça o medicamento QUETIAPINA 25mg, 

devendo observar-se estritamente a prescrição constante de receituário 

médico apenso aos autos, no prazo de 05 dias, sob pena do bloqueio de 

verbas públicas. Em id. 16899859 o Município de Nova Olímpia/MT 

apresentou contestação e informou o cumprimento da liminar, 

comprovando na declaração de recebimento de medicamentos (id 

16899861) O Estado de Mato Grosso não apresentou contestação, 

conforme certidão id 19092873. Na sequencia houve replica à 

contestação (id 19069055) em que o representante do Ministério Publico 

requereu a decretação da revelia do Estado de Mato Grosso e o 

julgamento antecipado da lide. Em id 29367969, os autos vieram de 

declínio. Eis o relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras 

questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória. Primeiramente 

ressalto que, muito embora o Estado de Mato Grosso não tenha 

contestado a presente ação, a doutrina e a jurisprudência firmaram 

entendimento de que os efeitos da revelia não atingem a Fazenda Pública, 

para tanto, invocam os fundamentos que protegem os direitos 

indisponíveis. Desse modo, o ente público é titular de direito indisponível 

não sujeito a transação, já que pertence a toda a sociedade brasileira, 

salvo quando houver expressa previsão legal autorizadora da transação, 

o que deveria sinalizar que, em hipótese alguma, seus procuradores 

poderiam deixar de contestar a inicial. Assim, figurando no polo passivo da 

relação processual a Fazenda Pública, mesmo que não conteste o pedido 

ou os pedidos autorais, não sofrerá os efeitos da revelia, por força da 

construção doutrinária e jurisprudencial. Esclarecido este ponto, procedo, 

desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não 

demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de 
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Processo Civil. Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito 

porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I 

do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a orientação 

jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de 

saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi 

constituído sobre a forma federativa (art. 60, §4º, I, da CR/88), todos os 

entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam 

a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é 

inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse 

mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera pars”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. Sem condenação em honorários advocatícios e em 

custas processuais, em primeiro grau, por se tratar de matéria do Juizado 

Especial da Fazenda Pública (Resolução TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 

2019). Havendo recurso das partes, remetam-se os autos à Turma 

Recursal Fazendária, em atendimento ao disposto no Art. 1.010, §3º, do 

CPC. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Publica de Várzea Grande-MT, Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/1995. Ericléa Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012594-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME BERNARDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012594-11.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JAIME BERNARDON 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, 

Cuida-se de ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido expresso de tutela de urgência. A tutela de urgência 

foi deferida no sentido de determinar o fornecimento do medicamento 

“SUNITINIBE 50 mg - NIVOLUMABE 300 MG - FRALDAS GERIÁTRICAS” de 

forma contínua e na quantidade mensal prescrita pelo médico. Em sua 

contestação a parte Ré, ESTADO DE MATO GROSSO, suscitou preliminar 

de falta de interesse processual e no mérito impossibilidade de 

descumprimento da Lei Orçamentária, observância ao Princípio da 

Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, pela inaplicabilidade da 

multa-diária. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Por fim, pugnou 

pela improcedência da ação. Por seu turno a parte Ré, MUNICÍPIO DE 

SINOP, ofertou contestação aduziu pela observância ao Princípio da 

Reserva do Possível e tratar-se de caso de alta complexidade de 

responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso. Por fim, pugnou 

pela improcedência da ação. Houve réplica. Em IDs 10834753 e 17827045, 

foi determinado o cumprimento da tutela de urgência por meio de depósito 

voluntário e/ou bloqueio judicial para aquisição do medicamento para 

tratamento, com consequente expedição de alvará eletrônico no valor de 

R$ 173.940,00 (ID 12640435), e entrega dos medicamentos, conforme 

Nota Fiscal nº 000.037.995.304 (ID 11207364), restando pagar a Nota 

Fiscal do ID. 15006777 no valor de R$ 28.320,82; a Nota Fiscal do ID 

16571187 no valor de R$ 98.042,28, ambos à ONCO PROD 

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICO LTDA; a 

Nota Fiscal do ID 18531439 no valor de R$ 5.460,00 à FARMÁCIA E 

DROGARIA MARIA'S - REDE MARIA'S e a Nota Fiscal do ID 18688469 no 

valor de R$ 38.072,46 à Bristol-Myers Squibb. No ID 22122728 sobreveio a 

notícia do óbito da parte autora. Eis o relato. Decido. Sem nulidades a 

sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da 

questão meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do 

mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 

355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a 

orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito 

fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer 

no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse 

Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), 

todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - 

receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. 

Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo 

esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a 

urgência nele delineada foram suficientes para a convicção “inaudita 

altera parte”, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à 

vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais 

disponíveis da Ré. DISPOSITIVO Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em 

parte, a antecipação da tutela concedida e condenar a parte Ré ao 

cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer a parte 

Autora, o seguinte medicamento (ou o seu genérico): “SUNITINIBE 50 mg - 

NIVOLUMABE 300 MG - FRALDAS GERIÁTRICAS”, de acordo com a 

receita médica apresentada, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de 

Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, sob pena da perda de 

eficácia deste decisão. Entretanto, conforme informação dada no ID 

22122728, a parte autora veio a óbito após cumprimento da liminar. Desde 

já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao presente 

feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo 

a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do Fundo 

Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados 

bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e 

Titularidade). A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais (Art. 3º, 

inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se 

tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, 

deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das partes, 
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remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 11 de março de 2020. JOSÉ LUIZ LEITE 

LINDOTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-71.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ERACY DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000763-71.2018.8.11.0001. REQUERENTE: ERACY DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de ação de 

natureza cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido 

expresso de tutela de urgência. A tutela de urgência foi deferida no 

sentido de determinar o fornecimento do medicamento “URSACOL 300 mg 

(Ácido Ursadeoxicólico)” conforme prescrição médica. Intimados, os Réu 

deixaram de apresentar contestação. . Houve réplica. Em IDs 14883936, 

foi determinado o cumprimento da tutela de urgência por meio de depósito 

voluntário e/ou bloqueio judicial para aquisição do medicamento para 

tratamento, com consequente expedição de alvará eletrônico no valor de 

R$ 1.679,85 (ID 18436573), no valor de R$ 1.679,85 (ID 21136408) e no 

valor de R$ 582,00 (ID 23583115), e entrega dos medicamentos, conforme 

Notas Fiscais nº 000.008.531, 000.008.267 e 000.007.939 (ID 17746975), 

Notas Fiscais nº 000.009.150, 000.009.426 e 000.009.686 (ID 20429313) e 

Nota Fiscal nº 000001224 (ID 22678492), restando pagar a Nota Fiscal do 

ID. 23906158 no valor de R$ 582,00 à Drogaria Longa Vida. Eis o relato. 

Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, 

passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento 

antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na 

forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já 

encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do 

direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao 

estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, 

se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da 

CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e 

Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma 

solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. 

Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde 

deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 

19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema 

Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 

855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 

793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: 

“Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a 

urgência nele delineada foram suficientes para a convicção “inaudita 

altera parte”, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à 

vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais 

disponíveis da Ré. DISPOSITIVO Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em 

parte, a antecipação da tutela concedida e condenar a parte Ré ao 

cumprimento da obrigação de fazer, consistente em fornecer a parte 

Autora, o seguinte medicamento (ou o seu genérico): “URSACOL 300 mg 

(Ácido Ursadeoxicólico)”, de acordo com a receita médica apresentada, 

conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do 

Conselho Nacional de Justiça, sob pena da perda de eficácia deste 

decisão. 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. 

Desde já, e havendo valores depositados em conta judicial vinculado ao 

presente feito, caso não seja utilizado para o cumprimento desta decisum, 

autorizo a expedição do necessário alvará de levantamento em favor do 

Fundo Estadual de Saúde, para tanto deve informar nos autos os dados 

bancários de sua titularidade (Banco, Agência, Conta Corrente e 

Titularidade). A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais (Art. 3º, 

inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se 

tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, 

deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. 

Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 13 de março de 2020. JOSÉ LUIZ LEITE 

LINDOTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013206-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERICELA THIESEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO OAB - MT26708/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013206-75.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ERICELA THIESEN REU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de 

ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido expresso de tutela de urgência proposto por ERICELA 

THIESEN em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP, 

em que pleiteia a realização de procedimento de angioplastia coronariana 

com implante de dois stents. Em 22/10/2019 (id 25307713), consta o 

parecer aprestando pelo N.A.T. nº 2355/2019, afirmação que há urgência 

para o caso devido ao risco de complicações cardíacas, inclusive óbito. O 

pedido liminar foi deferido em 29/10/2019 (id. 25301088), determinando 

imediata realização do procedimento de angioplastia coronariana com 

implante de dois stent em rede privada, cujo valor do procedimento deve 

observar os limites da tabela do plano de saúde, por intermédio do Hospital 

Geral de Cuiabá ou Hospital e Maternidade Santa Helena Cuiabá, que são 

habilitados perante o SUS para admissão do paciente e pós-procedimento, 

se necessário UTI, sob supervisão de profissional da saúde da rede 

pública apto a proceder a avaliação na admissão e anterior alta hospitalar 

do paciente. Em 18/11/2019 (Id 26262462), foi proferida decisão, 

determinando à empresa LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E 

CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA para 

apresentar o custo do procedimento necessário para o restabelecimento 

da saúde do paciente, cujo valor do procedimento deve observar os limites 

do custo apresentado em Juízo, bem como agendar e realizar o 

procedimento. A liminar foi cumprida, sendo efetuado procedimento 

cirúrgico em 06 de janeiro de 2020 (id 28064497). A empresa LACIC – 

LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA 

DO CENTRO OESTE LTDA, apresentou o valor de R$ 18.149,91 (dezoito mil 

e cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) com a 

respectiva prestação de contas (orçamento, autorização de atendimento e 

conta de serviços médico/hospitalares, laudos técnico, e a respectiva nota 

fiscal sob o nº 6999), acostados no id 28064503. O Município de Sinop/MT 

apresentou contestação no id 28120946. O Estado de Mato Grosso, não 
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apresentou contestação, embora devidamente citado conforme certidão 

acostada no id. 28442940. Houve replica à contestação (id 29155706). 

Ante a ausência de deposito judicial, em 07/02/2020 (id 29103688) foi 

efetuado o bloqueio judicial – via bacenjud, do valor de R$ 18.149,91 

(dezoito mil e cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) 

junto aos recursos do Estado de Mato Grosso - Secretaria de Estado de 

Saúde de Mato Grosso, cujo valor foi devidamente vinculado aos 

presentes autos (id. 29139749). Em 13/02/2020 (id 29185111), foi 

expedido alvará n° 584460-6/2020, no valor de R$ 5.587,00 (cinco mil, 

quinhentos e oitenta e sete reais), em favor de IMPORTADORA E 

EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA Nota fiscal n. 5484, relativo às 

despesas hospitalares. Em 20/02/2020 (id 29481665), foi expedido alvará 

n° 588045-9/2020, no valor de R$ 18.149,91 (dezoito mil e cento e 

quarenta e nove reais e noventa e um centavos), em favor da empresa 

LACIC – LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA 

INTERVENCIONISTA DO CENTRO OESTE LTDA Nota fiscal n. 6999, 

referente ao procedimento de coronariografias pré per e pós angioplastia 

transluminal percutânea com implante de stent farmacológico. Em 

29900917 o Estado de Mato Grosso requereu a intimação da parte autora 

para fornecer documentos para possibilitar a realização de auditoria. Eis o 

relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões 

prejudiciais, passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao 

julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação 

probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. 

Primeiramente ressalto que, muito embora o Estado de Mato Grosso não 

tenha contestado a presente ação, a doutrina e a jurisprudência firmaram 

entendimento de que os efeitos da revelia não atingem a Fazenda Pública, 

para tanto, invocam os fundamentos que protegem os direitos 

indisponíveis. Desse modo, o ente público é titular de direito indisponível 

não sujeito a transação, já que pertence a toda a sociedade brasileira, 

salvo quando houver expressa previsão legal autorizadora da transação, 

o que deveria sinalizar que, em hipótese alguma, seus procuradores 

poderiam deixar de contestar a inicial. Assim, figurando no polo passivo da 

relação processual a Fazenda Pública, mesmo que não conteste o pedido 

ou os pedidos autorais, não sofrerá os efeitos da revelia, por força da 

construção doutrinária e jurisprudencial. Esclarecido este ponto, procedo, 

desde logo, ao julgamento antecipado do mérito porque a matéria não 

demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I do Código de 

Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a orientação 

jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de 

saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi 

constituído sobre a forma federativa (art. 60, §4º, I, da CR/88), todos os 

entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam 

a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é 

inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse 

mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente”. Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera pars”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. Intime-se a parte autora para que apresente os 

documentos requeridos no id 29900917. Desde já, e havendo valores 

depositados em conta judicial vinculado ao presente feito, caso não seja 

utilizado para o cumprimento desta decisum, autorizo a expedição do 

necessário alvará de levantamento em favor do Fundo Estadual de Saúde, 

para tanto deve informar nos autos os dados bancários de sua titularidade 

(Banco, Agência, Conta Corrente e Titularidade). Sem condenação em 

honorários advocatícios e em custas processuais, em primeiro grau, por 

se tratar de matéria do Juizado Especial da Fazenda Pública (Resolução 

TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019). Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos à Turma Recursal Fazendária, em atendimento ao 

disposto no Art. 1.010, §3º, do CPC. Transitada em julgado, cumprida a 

sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 20 de março de 2020. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, Dr. 

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida de Souza 

Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001985-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO URBANSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (REU)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001985-03.2020.8.11.0002. AUTOR(A): JULIO URBANSKI REU: MUNICÍPIO 

DE PRIMAVERA DO LESTE MT, ESTADO DO MATO GROSSO, 

REPRESENTADO PELA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO MATO 

GROSSO Vistos, Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por JULIO URBANSK contra 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 

visando fornecimento da medicação XARELTO 15MG, em razão do 

diagnostico ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL NÃO ESPECIFICADO COMO 

HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO (CID 10 I64). Em id 28330500 foi acostado 

o Parecer Técnico NAT Nº 0040 /2020 informando que medicamento 

prescrito tem indicação aprovada na ANVISA para prevenção da patologia 

alegada pela parte autora. Contudo, este fármaco não é contemplado no 

SUS, indicando outro fármaco VARFARINA, vez que não ha informações 

nos autos se o paciente já fez uso da medicação ofertada pelo SUS, e não 

há informação nos autos que justifica a prescrição de fármaco não 

assegurado pelo SUS (receituário médico). Em id 28335311 foi 

determinada emenda à inicial com a juntada da justificativa médica 

atualizada acompanhada de cópia do prontuário e do histórico médico, 

para a prescrição do medicamento Xarelto (em detrimento dos demais 

medicamentos dispensados pelo SUS para a patologia da parte autora, 

devendo esclarecer no laudo se a Parte Autora já realizou o uso dos 

medicamentos, justificar se tal alternativa foi esgotada ou se a medicação 

é inviável ao seu quadro clínico. A análise do pedido liminar foi postergado 

para após a cumprida a determinação emenda. Em id 29766533, o autor 

informou que médico que o acompanha prescreveu o uso de outro 

fármaco que já está sendo disponibilizado pelo SUS e que, por tal razão, 

não tem mais interesse no prosseguimento da ação. Eis o relato. Decido. 

Sobrevindo informação que a prescrição medica foi alterada paciente não 

necessita da medicação inicialmente pleiteada, e que a o outro fármaco já 

esta sendo pelo poder estatal, é certo que o pedido autoral perdera seu 

objeto. Deste modo, caracterizada a falta de interesse de agir 

superveniente, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

honorários advocatícios e em custas processuais, em primeiro grau, por 

se tratar de matéria do Juizado Especial da Fazenda Pública (Resolução 
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TJ-MT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019). Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos à Turma Recursal Fazendária, em atendimento ao 

disposto no Art. 1.010, §3º, do CPC. Transitada em julgado, cumprida a 

sentença, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 17 de março de 2020. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito 

da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica de Várzea Grande Dr. JOSÉ 

LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida de Souza 

Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006841-10.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA LOPES DE SOUZA DE OLIVEIRA OAB - 972.054.941-68 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

ESTADO DO MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006841-10.2020.8.11.0002. AUTOR: JOSE LOPES DE SOUZA 

REPRESENTANTE: MARINALVA LOPES DE SOUZA DE OLIVEIRA REU: 

ESTADO DO MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Cuida-se de 

ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido expresso de tutela de urgência, proposta por JOSÉ LOPES DE 

SOUZA, neste ato representado por sua filha Marinalva Lopes de Souza, 

em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop/MT, em que 

pleiteia a transferência para unidade hospitalar com suporte de neurologia, 

por estar internado no Box da Unidade de Pronto Atendimento com o 

quadro de acidente vascular encefálico isquêmico, com hemiplegia à 

direita, associada a edema de MMII e MSD (CID-10: I64). Em 02/03/2020 (id 

29770999), o pedido liminar foi deferido em parte, pelo Magistrado 

plantonista, sendo determinado aos requeridos que realizem, no prazo de 

até 24 (vinte e quatro) horas, a transferência do auto para hospital da 

rede pública de saúde habilitado a tratar da patologia que o acomete 

(conforme indicação médica anexa), tendo-se como prioridade os locais 

mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o 

deslocamento tenha o menor desgaste possível. Em 06/03/2020 (id 

29947400), foi acostado o Parecer Técnico/N.A.T. nº 0436/2020, que 

informou que há necessidade de Transferência Hospitalar com om Suporte 

Neurologia e Clínica Médica e que não foi possível estabelecer urgência 

para o caso com os dados clínicos recentes. O pleito deve ser atendido 

com muita brevidade Em (id 27395869) sobreveio a informação do 

falecimento do autor na data de 03/03/2020, conforme certidão de óbito 

acostada no id. 30273425. Foi requerida a extinção do feito pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Eis o relato. Decido. Tendo 

em conta que nas ações em que se discutem direitos ou obrigações 

personalíssimas, a eventual morte do titular do direito, impõe a extinção do 

processo, tendo em vista que o direito ou a obrigação não pode ser 

transmitido aos herdeiros. É o que se infere da presente demanda, em 

face de se tratar de direto à saúde, de caráter pessoal, e, portanto, 

intransmissível, a morte do autor implica na extinção do feito sem o 

julgamento do mérito. Pelo exposto, extingo o presente feito, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC. Sem custas ou 

honorários. Certifique-se o trânsito em julgado e, arquivem-se os autos 

com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de 

março de 2020. Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE 

LINDOTE, para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/1995. Ericléa Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1004744-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CANDIDO DE MELLO OAB - 483.689.469-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BRASNORTE (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo n.° 

1004744-37.2020.8.11.0002 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (AUTOR) - JOSE CANDIDO DE MELLO Réu: ESTADO DE 

MATO GROSSO Réu: MUNICÍPIO DE BRASNORTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARA 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO CONTÍNUO Vistos, Cuida-se 

de ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação de fazer 

com pedido expresso de tutela de urgência. O autor acima nominada, 

representado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE 

USO CONTÍNUO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO 

DE BRASNORTE/MT, objetivando obrigação de os réus, de forma solidária, 

o tratamento com o medicamento de uso contínuo Riluzol 500 mg , pelo 

prazo que necessitar, ou seja, enquanto durar o tratamento No ID 

29192051 encontra-se anexado ofício com as informações que norteiam a 

ausência do parecer não apresentado pelo NAT. A tutela de urgência foi 

deferida ID 29192051, para COMPELIR o Município de Brasnorte e o Estado 

de Mato Grosso a, no prazo de 10 (dez) dias, FORNECER o medicamento 

“Riluzol 500mg” em favor de JOSÉ CANDIDO DE MELLO. A parte Ré, 

(ESTADO DE MATO GROSSO), devidamente citado, apresentou 

contestação, conforme ID 29192051, e o MUNICÍPIO DE BRASNORTE/MT 

NÃO apresentou sua Defesa. No movimento ID 29192051 ficou 

evidenciado o cumprimento da liminar. Impugnação do Autor ID 29192051. 

Eis o relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões 

prejudiciais, passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao 

julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação 

probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o 

mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a 

disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição 

Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, 

entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 

60, § 4º, I, da CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população 

de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto 

Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da 

saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos 

artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o 

Sistema Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado 

no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, 

Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que 

entendeu: “Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária 

dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 
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prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais 

(Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, 

em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito 

público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95 à apreciação do MM. 

Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza 

Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. - 

assinado eletronicamente Visto, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 

nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. 

José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000044-43.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR MARIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DILZA MARIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE DIAMANTINO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

SECRETÁRIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo n.º 

1000044-43.2019.8.11.0005 Autora: JAIR MARIA DA SILVA, por sua filha 

DILZA MARIA DA SILVA (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO) Réu: MUNICPIPIO DE DIAMANTINO-MT Réu: ESTADO DE MATO 

GROSSO AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER (COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA) Vistos, 

Cuida-se de ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido expresso de tutela de urgência para o tratamento da 

doença que foi receitado o medicamento XARELTO 10mg, por tempo 

indeterminado, pelo Dr. Ednaldo F. de Oliveira, CRM/MT 8693, como se nota 

da receita médica em anexo. Os autos foram remetidos ao NAT, cujo 

parecer consta do id. 17570422 O pedido foi deferido da tutela de 

urgência, e determinado que o Estado de Mato Grosso e o Município de 

Diamantino forneçam, imediatamente, o medicamento XARELTO 10 MG em 

favor da requerente, sob pena de desobediência ID 17585351. A decisão 

foi cumprida, conforme ID 18660195. Eis o relato. Decido. Sem nulidades a 

sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da 

questão meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do 

mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 

355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a 

orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito 

fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer 

no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse 

Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), 

todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - 

receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. 

Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo 

esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais 

(Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, 

em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito 

público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA, à apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. - assinado eletronicamente Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000033-60.2019.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(AUTOR(A))

FRANCISCA CANDIDA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Processo n.° 

1000033-60.2019.8.11.0022 Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (AUTORA) – FRANCISCA CANDIDA BARBOSA Réu: 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE PEDRA PRETA - MT AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

Vistos, Cuida-se de ação de natureza cominatória para cumprimento de 

obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência. A autora 

acima nominada, representada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT, objetivando 

obrigação de os réus, de forma solidária, fornecer o uso contínuo e diário 

do leite NOVASOURCE SENIOR 1.24 cal/ml (1L), vez que portadora de 

Neoplasia de esôfago – CID 10 C15 e se alimenta por sonda. No ID 

18613962 encontra-se anexado as informações do parecer apresentado 

pelo NAT, concluindo-se que trata-se de um alimento para suplementação 

de nutrição enteral ou oral, normocalórico e hiperproteico. A tutela de 

urgência foi deferida ID 19157036, para determinar a obrigação de fazer 

aos requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Pedra Preta-MT, 

solidariamente, a fornecerem imediatamente, o leite NOVASOURCE SENIOR 

1.24 cal/ml (1L) em quantidade suficiente e integral, conforme prescrição 

médica, a requerente Francisca Cândida Barbosa, enquanto perdurar o 

tratamento, sob pena de bloqueio de valores. A parte Ré, MUNICÍPIO DE 

PEDRA PRETA, devidamente INTIMADO, apresentou contestação, 
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conforme ID 20076926 e a parte Requerida ESTADO DE MATO GROSSO, 

não apresentou contestação ID 23909813. No movimento 19501192 ficou 

evidenciado o cumprimento da liminar. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, apresentou Impugnação pela Autora. Eis o relato. 

Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, 

passo a análise da questão meritória. Primeiramente ressalto que, muito 

embora o Estado de Mato Grosso não tenha contestado a presente ação, 

a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que os efeitos da 

revelia não atingem a Fazenda Pública, para tanto, invocam os 

fundamentos que protegem os direitos indisponíveis. Desse modo, o ente 

público é titular de direito indisponível não sujeito a transação, já que 

pertence a toda a sociedade brasileira, salvo quando houver expressa 

previsão legal autorizadora da transação, o que deveria sinalizar que, em 

hipótese alguma, seus procuradores poderiam deixar de contestar a 

inicial. Assim, figurando no polo passivo da relação processual a Fazenda 

Pública, mesmo que não conteste o pedido ou os pedidos autorais, não 

sofrerá os efeitos da revelia, por força da construção doutrinária e 

jurisprudencial. Esclarecido este ponto, procedo, desde logo, ao 

julgamento antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação 

probatória, na forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o 

mérito e já encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a 

disciplina do direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição 

Federal ao estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, 

entendo que, se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 

60, § 4º, I, da CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população 

de forma solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto 

Maior. Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da 

saúde deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos 

artigos 16 a 19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o 

Sistema Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado 

no RE 855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, 

Tema 793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que 

entendeu: “Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária 

dos entes federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera parte”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais 

(Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, 

em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito 

público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Submeto o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à apreciação do MM. Juiz de Direito da 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE, Dr. José Luiz Leite Lindote. 

Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga da 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE. - assinado eletronicamente Visto, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014931-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERASMO CARLOS ZOCCHE NEUMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GONZAGA DE FREITAS OAB - MT26762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1014931-41.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ERASMO CARLOS ZOCCHE 

NEUMANN REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS Vistos, Trata-se de ação de conhecimento 

condenatória com pedido de tutela antecipada proposta por Erasmo Carlos 

Zocchie Neumann, em face do Estado de Mato Grosso e Município de 

Campo Novo do Parecis, alegando, em síntese, que está internado no 

Centro Hospitalar Parecis desde o dia 09/10/2019, com quadro de 

precordialgia intensa e dispneia moderada, necessitando com urgência da 

realização do procedimento cirúrgico de ANGIOPLASTIA coronariana com 

implantação de stent A tutela de urgência foi deferida (ID 25007432) 

determinando que os Requeridos realizem o procedimento cirúrgico de 

angioplastia coronariana com implantação de stent (conforme indicação 

médica anexa), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas. Em ID 

25153112 a parte autora pugnou pelo bloqueio judicial do valor necessário 

para o custeio do tratamento da rede privada de saúde, apresentando 

orçamento nos Ids 25153113 – 25153114 – 25153115, sendo deferida no 

ID. 25260470. O Estado informa que o autor realizou o procedimento 

cirúrgico, por via particular, no Hospital Santa Ângela, em Tangará da 

Serra, no dia 07/11/2019, conforme ID 27773199. Em ID 28156774 a parte 

autora pugnou pelo bloqueio judicial para pagamento do procedimento 

cirúrgico, apresentando Notas Fiscais nos IDs 28156776 – 28156781 – 

28156782. O réu Estado não apresentou Contestação. Contestação do 

Município (ID 25959509). Sem réplica. Eis o relato. Fundamento e Decido. 

Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, passo a 

análise da questão meritória. Primeiramente ressalto que, muito embora o 

Estado de Mato Grosso não tenha contestado a presente ação, a doutrina 

e a jurisprudência firmaram entendimento de que os efeitos da revelia não 

atingem a Fazenda Pública, para tanto, invocam os fundamentos que 

protegem os direitos indisponíveis. Desse modo, o ente público é titular de 

direito indisponível não sujeito a transação, já que pertence a toda a 

sociedade brasileira, salvo quando houver expressa previsão legal 

autorizadora da transação, o que deveria sinalizar que, em hipótese 

alguma, seus procuradores poderiam deixar de contestar a inicial. Assim, 

figurando no polo passivo da relação processual a Fazenda Pública, 

mesmo que não conteste o pedido ou os pedidos autorais, não sofrerá os 

efeitos da revelia, por força da construção doutrinária e jurisprudencial. 

Esclarecido este ponto, procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do 

mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 

355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a 

orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito 

fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer 

no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse 

Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), 

todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - 

receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. 

Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo 

esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 
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no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a 

urgência nele delineada foram suficientes para a convicção “inaudita 

altera parte”, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à 

vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais 

disponíveis da Ré. Assevero que, nesse momento, que a medida 

provisoriamente determinada deve ser convertida em definitiva, sendo de 

se considerar, por óbvio, que o cumprimento da obrigação de fazer, tal 

qual delineada inicialmente foi efetivamente cumprida e está exaurida, 

prescindindo-se, inclusive, da fase de cumprimento de sentença, e sem 

atribuição de responsabilidades de eventuais perdas, pelo menos não 

nesses autos, onde sequer tal pleito foi aduzido. Dessa realidade, 

convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de 

forma procedente, com as limitações da “res in judicium deducta”. Por fim, 

no tocante ao item do pedido referente à indenização por danos morais, 

tenho que não merece acolhida. Para que haja obrigação de indenizar, há 

que restar comprovado o ato ilícito e o dano moral causado. Pelas 

evidências constantes nos autos, observo que a conduta do(s) 

demandado(s) foi legal e legítima, e que não restou demonstrado o prejuízo 

imaterial alegado. DISPOSITIVO Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação 

alhures determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me 

declará-la totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno 

definitiva a tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem 

executadas e desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo 

exaurimento da prestação visada. Considerando a ausência de resistência 

da parte Ré e o caráter imediato na realização da cirurgia em hospital da 

rede pública. Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, 

ser obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por 

respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à 

coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios. Sem custas processuais em virtude do exposto no art. 54 e 

55 da Lei n.º 9.099/1995. A presente sentença não sujeita ao duplo grau 

de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

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

R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 19 de março de 2020. JOSÉ LUIZ LEITE 

LINDOTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1019129-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019129-24.2019.8.11.0002. AUTOR(A): VALMOR PETRI REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE Vistos, 

Cuida-se de ação de natureza cominatória para cumprimento de obrigação 

de fazer com pedido expresso de tutela de urgência, proposta por 

VALMOR PETRI, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Guarantã do Norte – MT, em que pleiteia a transferência para Unidade 

Hospitalar de Alta Complexidade em UTI com suporte neurológico, em 

razão do diagnóstico de acidente vascular cerebral extenso. O pedido 

liminar foi deferido em 05/12/2019 (Id 26931126). Consta do id. 27342372, 

a informação que a decisão foi cumprida, realizando-se a transferência do 

autor para o Município de Cuiabá, via UTI aérea, em 06/12/2019, no 

entanto, ele veio a óbito em 07/12/2019 (id. 29738152). Eis o relato. 

Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras questões prejudiciais, 

passo a análise da questão meritória. Procedo, desde logo, ao julgamento 

antecipado do mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na 

forma do Art. 355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já 

encampando a orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do 

direito fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao 

estabelecer no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, 

se esse Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da 

CR/88), todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e 

Municípios - receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma 

solidária. Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. 

Seguindo esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde 

deve ser repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 

19 da Lei nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema 

Único. Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 

855.178 RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 

793, com reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: 

“Direito à saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial, como foi, aliás, feito de forma liminar e antecipada. Isso porque o 

relatório médico juntado aos autos, bem como a urgência nele delineada 

foram suficientes para a convicção “inaudita altera pars”, já que naquela 

ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à vida preponderando 

concretamente sobre os direitos patrimoniais disponíveis da Ré. Assevero 

que, nesse momento, que a medida provisoriamente determinada deve ser 

convertida em definitiva, sendo de se considerar, por óbvio, que o 

cumprimento da obrigação de fazer, tal qual delineada inicialmente foi 

efetivamente cumprida e está exaurida, prescindindo-se, inclusive, da 

fase de cumprimento de sentença, e sem atribuição de responsabilidades 

de eventuais perdas, pelo menos não nesses autos, onde sequer tal pleito 

foi aduzido. Dessa realidade, convenço-me de que o presente pedido 

deva ser decidido nessa ação de forma procedente, com as limitações da 

“res in judicium deducta”. Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, na 

forma do Art. 487, I, do CPC, para reconhecer que a obrigação alhures 

determinada foi integralmente cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la 

totalmente satisfeita pela parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a 

tutela provisória então deferida, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. A presente sentença não sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Sem custas processuais 

(Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, 

em se tratando de pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito 

público, deixo de atribuí-los à parte sucumbente. Havendo recurso das 

partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Publica de Várzea Grande-MT, Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/1995. Ericléa Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002627-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES OAB - MT25044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002627-73.2020.8.11.0002. AUTOR(A): VILMAR ALVES REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos, VILMAR ALVES ajuizou a presente AÇÃO 

ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINÁTÓRIO E PDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, em face do Estado de Mato Grosso, em razão de estar 

diagnosticado de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico – AVC, evoluindo 
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com hipotensão grave, (CID I 63.9), em razão disso pleiteia a transferência 

para Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte neurológico, ante o 

grave risco de vida. Os autos vieram de declínio de competência para este 

juízo (id 28488834). Em 28/01/2020 (id 28498032) a tutela de urgência foi 

deferida, sendo determinando aos Requeridos para realizar a 

transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI – 

com suporte neurológico, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para 

hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o 

acomete. Em id 29476649, foi acostada a informação do falecimento do 

autor, em 01/02/2020, na UTI diagnostico imagem de Juína/MT, conforme 

certidão de óbito id 49476679. A parte Ré, devidamente citada, não 

apresentou contestação. Eis o relato. Decido. Sem nulidades a sanar ou 

quaisquer outras questões prejudiciais, passo a análise da questão 

meritória. Primeiramente ressalto que, muito embora o Estado de Mato 

Grosso não tenha contestado a presente ação, a doutrina e a 

jurisprudência firmaram entendimento de que os efeitos da revelia não 

atingem a Fazenda Pública, para tanto, invocam os fundamentos que 

protegem os direitos indisponíveis. Desse modo, o ente público é titular de 

direito indisponível não sujeito a transação, já que pertence a toda a 

sociedade brasileira, salvo quando houver expressa previsão legal 

autorizadora da transação, o que deveria sinalizar que, em hipótese 

alguma, seus procuradores poderiam deixar de contestar a inicial. Assim, 

figurando no polo passivo da relação processual a Fazenda Pública, 

mesmo que não conteste o pedido ou os pedidos autorais, não sofrerá os 

efeitos da revelia, por força da construção doutrinária e jurisprudencial. 

Esclarecido este ponto, procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do 

mérito porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 

355, I do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a 

orientação jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito 

fundamental de saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer 

no artigo 196 que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse 

Estado foi constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), 

todos os entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - 

receberam a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. 

Esse é inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo 

esse mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente”. Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a 

urgência nele delineada foram suficientes para a convicção “inaudita 

altera pars”, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à 

vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais 

disponíveis da Ré. Assevero que, nesse momento, que a medida 

provisoriamente determinada deve ser convertida em definitiva, sendo de 

se considerar, por óbvio, que o cumprimento da obrigação de fazer, tal 

qual delineada inicialmente foi efetivamente cumprida e está exaurida, 

prescindindo-se, inclusive, da fase de cumprimento de sentença, e sem 

atribuição de responsabilidades de eventuais perdas, pelo menos não 

nesses autos, onde sequer tal pleito foi aduzido. Dessa realidade, 

convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de 

forma procedente, com as limitações da “res in judicium deducta”. Isto 

posto, julgo procedente o pedido inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, 

para reconhecer que a obrigação alhures determinada foi integralmente 

cumprida, e, portanto, cumpre-me declará-la totalmente satisfeita pela 

parte Ré. Nesse mesmo ato, torno definitiva a tutela provisória então 

deferida, cujo valor a ser pago será no máximo igual ao valor de tabela do 

plano de saúde Unimed, sem “astreintes” a serem executadas e 

desnecessária a fase de cumprimento de sentença pelo exaurimento da 

prestação visada. Considerando a ausência de resistência da parte Ré. 

Considerando não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser 

obrigação do Estado (lato sensu) em prestar assistência à saúde, por 

respeito ao patrimônio público e distribuição de serviços de saúde à 

coletividade, deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios. Sem custas processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). A presente sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e arquivem-se. 

P. R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 21 de março de 2020. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica 

de Várzea Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa 

Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016276-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RONDON DO VALE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES PINHO OAB - MT12709-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1016276-42.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): MARILENE RONDON DO VALE SILVA 

Requerido: REU: ESTADO DE MATO GROSSO 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, 27 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020624-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA FRANCISCA DE PAULA (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 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1020624-06.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: TERESA FRANCISCA DE PAULA Requerido: 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora 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, 27 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020621-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SANTANA DE ARRUDA (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 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1020621-51.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: SEBASTIANA SANTANA DE ARRUDA 

Requerido: REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
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SOCIAL 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, 27 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001490-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M.M. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT2915-A (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: 

1001490-90.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: M.M. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

HOSPITALARES LTDA - EPP 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, juntar contrarrazões ao recurso tempestivamente 

protocolado. 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, 27 de 

março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013907-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UGOLINI CAMPOS EIRELI - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART OAB - MT23252-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL WILLIAN BATISTA OAB - MT197930-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1013907-75.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: AUTOR(A): UGOLINI CAMPOS EIRELI - EPP 

Requerido: REU: 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, 27 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1017524-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MENDES DE PAULA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1017524-43.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADAO MENDES DE 

PAULA Requerido: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 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, 27 de março de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012430-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ARRUDA DE OLIVEIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT11663-O (ADVOGADO(A))

NAYANA KAREN DA SILVA SEBA OAB - MT15509-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1012430-17.2019.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO COMUM 

CÍVEL (7) Requerente: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WANDERSON 

ARRUDA DE OLIVEIRA Requerido: REU: 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, 27 de março de 2020 Gestor Judicial Assinatura Digital 

Abaixo

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003448-82.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILZA BENEDITA DE CAMPOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003448-82.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: ODILZA BENEDITA DE CAMPOS 

EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, o 

executado apresentou comprovante de pagamento (id. 19864066). Assim, 

expeça-se Alvará nos termos da petição id 20454721. Após, intime-se o 

exequente para, em 15 (quinze) dias, requerer o que mais entender de 

direito. Nada sendo requerido, certifique-se o decurso de prazo e 

remeta-se ao arquivo, procedendo com as baixas de estilo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se e intime-se. VÁRZEA GRANDE, 5 de dezembro de 

2019. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001674-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAIZA SEVERINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001674-17.2017.8.11.0002. AUTOR(A): NAIZA SEVERINO DOS SANTOS 

REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos em 

correição. Executada a sentença, os valores devidos foram adimplidos 

pela Autarquia Federal (INSS), consoante se observa dos documentos 

juntados aos autos. Instada a parte exequente a informar o interesse no 

prosseguimento do feito por eventual saldo remanescente, sob pena de 

extinção da execução, nada se pronunciou a respeito, conforme atesta a 

certidão retro. É a síntese do necessário. Decido. Comprovado nos autos 

o efetivo pagamento do débito exequendo, JULGO extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, 
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remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006688-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SANTANA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006688-79.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: ANTONIA SANTANA DA SILVA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em 

correição. Da análise dos documentos lançados nos autos, constata-se 

que a parte requerente é pessoa não alfabetizada (Id. 9676762). Assim, 

intime-se o advogado da parte exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar o instrumento procuratório conferindo-lhe poderes especiais, 

assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 595), a fim de 

viabilizar a expedição do alvará, SOB PENA DE EXTINÇÃO. Após, 

imediatamente conclusos. Tomem-se as demais providências de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, data registrada no Sistema. Wladys Roberto Freire 

do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005194-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINA MORAES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005194-48.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: ALVINA MORAES DE SOUZA 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos em 

correição. Da análise dos documentos que acompanham a inicial, 

constata-se que a procuração juntada aos autos não foi devidamente 

assinada pela parte autora/exequente, sendo utilizada a técnica de 

colagem (RECORTE DE ASSINATURA EM PDF E COLAGEM NA 

PROCURAÇÃO), bastando para tal constatação a ampliação da assinatura 

constante na procuração. Assim, intime-se a parte reclamante/exequente, 

por seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o instrumento 

de mandato conferindo poderes especiais ao patrono (receber e dar 

quitação - nessa ordem - CNGC, artigo 450; CPC, artigo 105), a fim de 

viabilizar a expedição do alvará judicial, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. 

Após, imediatamente conclusos. Tomem-se as demais providências de 

estilo. Cumpra-se. Várzea Grande-MT, data registrada no Sistema. Wladys 

Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000383-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000383-45.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE 

BARROS EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos em correição. Intime-se a parte requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o competente instrumento de mandato 

outorgando poderes especiais (receber e dar quitação (nessa ordem) ou 

levantar valores) ao patrono que tenciona levantar alvará judicial em seu 

nome (CNGC, artigo 450; CPC, artigo 105). Às providências. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no Sistema. Wladys Roberto Freire do 

Amaral Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007984-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRO LEAO PAPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Visto... Intime-se novamente a parte autora, desta vez, para manifestar-se 

acerca da informação constante na contestação de que o benefício 

requisitado na exordial, já foi implantado administrativamente conforme 

documentos em anexo em especial o de Id. 12384707, no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005715-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA DE ALMEIDA RIBAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005715-61.2016.8.11.0002. AUTOR(A): MARILIA DE ALMEIDA RIBAS 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Cuida-se de Embargos de 

Declaração opostos por MARILIA DE ALMEIDA RIBAS em face da 

sentença prolatada – ID 17382040, alegando erro material que levou ao 

julgamento ultra petita. Os embargos foram opostos tempestivamente. 

Houve manifestação do município – ID 21074315. É o necessário. DECIDO. 

Pois bem, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto controvertido, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo, conforme artigo 1.022 do CPC e seus incisos. É 

importante ressaltar que esse recurso não tem como fim primeiro produzir 

a modificação da decisão proferida, mas somente corrigi-la para afastar 

eventuais vícios, garantindo a efetiva prestação jurisdicional, que exige do 

magistrado manifestações claras, precisas e completas. Assim, deve ficar 

claro que, para que os embargos de declaração tenham cabimento, e 

possam até produzir o efeito modificativo, é necessário a presença de um 

dos vícios enunciados no artigo 1.022 do diploma processual. Ocorre que, 

o Embargante requer a modificação da sentença para que seja afastada a 

prescrição reconhecida, o que não é o objetivo dos embargos de 

declaração. Isto posto, os embargos são improcedentes em razão da 

existência de recurso próprio. Assim, conheço dos Embargos de 

Declaração porque tempestivos e, REJEITO-OS, em sua totalidade e 

mantenho a decisão atacada. Ademais, considerando a interposição do 

Recurso de Apelação pelo Requerido, intime-se a parte adversa para 

apresentar as contrarrazões. Com ou sem resposta, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Expeça-se o necessário. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 

23 de janeiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007346-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MARCELO ANTUNES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

ISADORA PRATTA OAB - MT22329/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Vistos em correição. Não havendo outras provas a produzir, declaro 

encerrada a instrução processual. Converto o debate oral em alegações 

finais escritas, fixando o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para sua 

apresentação, iniciando pela parte autora. Após o decurso do prazo, o 

que deverá ser certificado, independentemente da apresentação das 

alegações finais, façam-me os autos conclusos para a prolação da 

sentença. Saem os presentes intimados. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral 
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Juiz de direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002579-22.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - 

IBADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002579-22.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ISMAEL OLIVEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE Vistos, 

Ismael Oliveira dos Santos, propôs a presente “ação de anulação c/c 

pedido de liminar” em face da Secretária de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos do Estado de Mato Grosso e Instituto Brasileiro de Apoio e 

Desenvolvimento Executivo (IBADE), sob o fundamento de que, se 

inscreveu no concurso de Edital nº 01/2016 – SEJUDH/25, para 

preenchimento de cadastro de reserva para o cargo de Agente 

Penitenciário, tendo como resultado 49% da prova. Alega que não atingiu 

50% ou mais da prova por erro da segunda requerida, pois uma questão 

deu como certa a resposta errada, em outra deu como certa apenas uma 

resposta e existia mais de uma, bem como em outra exigiu questão não 

mencionada no Edital. Instruiu a inicial com os documentos. O Estado de 

Mato Grosso apresentou contestação arguindo preliminarmente 

ilegitimidade passiva, pugnando pelo acolhimento da preliminar e extinção 

do feito. O IBADE, também contestou a ação sob argumento de que não 

houve qualquer irregularidade no gabarito oficial divulgado, tendo sido 

analisados todos os recursos apresentados, inclusive das questões 22, 

40 e 47. O Requerente apresentou impugnação. Não houve especificação 

de provas pelas partes. As alegações foram apresentadas pelo IBADE em 

ID: 18636348, pelo Estado de Mato Grosso em ID: 18775583 e pelo 

requerente em ID: 18944289. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se 

de ação interposta buscando a anulação de questões de concurso público 

da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Mato 

Grosso regido pelo Edital nº 01/2016, para provimento ao cargo de agente 

penitenciário masculino. O Estado de Mato Grosso, quando da 

apresentação da contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, 

tal alegação não merece prosperar, uma vez que está diretamente ligado à 

lide, devendo compor o pólo passivo. Por esse motivo, embora a preliminar 

tenha bons fundamentos, rejeito-a. A demanda deve ser julgada no estado 

em que se encontra, pois a controvérsia relevante é de direito. No mérito, 

o pedido é improcedente. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no regime 

da repercussão geral, que “Não compete ao Poder Judiciário substituir a 

banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os 

critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de 

inconstitucionalidade” (Tema nº 485). A questão já está decidida e não 

comporta modificações por este juízo. É sabido que o Pode Judiciário deve 

tão somente intervir em concurso público para garantir a lisura, a 

transparência, a isonomia e a legalidade do certame, de forma veemente a 

coibir a insegurança e incerteza, pois segundo a pacífica jurisprudência, 

ao Poder Judiciário não se figura lícito imiscuir-se nos critérios de 

avaliação efetivados pela instituição realizadora do concurso público, além 

de não lhe ser facultado ingressar no mérito de correção da prova em 

comento. No caso em tela, constata-se que a impossibilidade jurídica da 

pretensão deduzida na inicial é acatada pelos Tribunais, conforme 

jurisprudências, in verbis: “(...) EMENTA. ADMINISTRATIVO.. CONCURSO 

PÚBLICO. ANATEL. QUESTÕES DE PROVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. 

ANULAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE 

DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. 1. O reexame de critérios 

usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e 

atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como 

regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da 

observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ 

e do STF. 2. Agravo Regimental não provido (...). Não compete ao Poder 

Judiciário apreciar os critérios utilizados pela Administração, na 

formulação, correção e atribuição de notas nas provas de concurso 

público, quando fixados de forma objetiva e imparcial”. (RMS 18.877/RS, 6ª 

Turma, Rel. Min. Paulo Medina, DJ de 23.10.2006). STJ. AGARESP 

201202571750. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial – 

266582. “(...) EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO 

PÚBLICO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. REVISÃO DO GABARITO. 

ANAULAÇÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A intervenção do 

Judiciário para controlar os atos da banca examinadora de concurso 

público restringe-se à averiguação da legalidade do procedimento, não 

sendo-lhe possível substituir a referida banca para reexaminar o conteúdo 

das questões formuladas, os critérios de correção das provas ou a 

resposta do gabarito final. Precedentes: AgRg no REsp1260777/SC, 2ª 

Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 16/03/2012; AgRg no RMS 21654/ES, 

6ª Turma, Rel. Min. Og. Fernandes, DJe 14/03/2012; AgRg no REsp 

1221807/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 07/03/2012; 

AgRg no REsp1301144/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 

de 30/03/2012. 2. Agravo Regimental não provido (...).” Destarte, verifico 

que a elaboração, correção, juntamente com os recursos administrativos 

foram devidamente analisados e fundamentados pela Banca Examinadora 

IBADE, não há que se falar em qualquer irregularidade no gabarito das 

questões impugnadas pelo autor, não devendo prosperar suas alegações, 

uma vez que o gabarito oficialmente divulgado está de acordo com o 

conteúdo programático com as suas respectivas respostas, não podendo 

o Poder Judiciário intervir no resultado do certame. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na inicial, com fulcro no artigo 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte demandante ao 

pagamento das custas, despesas e honorários, arbitrados em R$ 1.000,00 

por equidade (art. 85, § 8º, do CPC). Suspendo a exigibilidade da verba em 

razão da gratuidade de justiça. Transitado em julgado, observadas as 

formalidades legais, arquive-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 5 de março de 

2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006557-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACONIAS PEREIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-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: 

1006557-70.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JACONIAS PEREIRA DO CARMO 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. JACONIAS PERREIRA DO 

CARMO, 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 da educação e pretende a sua elevação de nível de 

qualificação de pós graduação em especialização. Alega que, foi 

enquadrado em 2011 no Nível 3, Classe C e a partir de 03/09/2016 não 

obteve resposta da Administração Pública ao seu pedido de elevação de 

nível, ou seja para o Nível D. 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 nº 14414913. Impugnação no ID 

14414928, pugnando pelo julgamento antecipado da lide. Requerido 

manifestou que não há provas a serem produzidas. O Requerente 

apresentou as derradeiras alegações no ID 19808068 e o Requerido no ID 

20972358. 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 
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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 

estruturadas 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 

estruturadas 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, já preencheu os requisitos legais 

impostos, adquiriu o direito subjetivo à progressão na carreira, qual seja, 

Classe C, não havendo mais que falar em progressão para a Classe D, 

cujo requisito é ter mestrado. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

os pedidos da presente ação, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, pelos 

motivos acima esposados e fundamentados. Deixo de condenar o Ente 

Público Requerido nas custas e despesas processuais por serem isentos, 

nos termos do art. 3º, I, Lei Estadual 7.603/2001. Deixo de condenar o 

requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, por ser 

beneficiário da justiça gratuita. Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º do NCPC. Defiro a 

Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003037-39.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SANTANA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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: 

1003037-39.2017.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA SANTANA SANTOS 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

Defiro o pedido retro. Outrossim, defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Almeja a requerente a 

concessão de tutela de urgência a fim de receber aposentadoria por idade 

rural. Pois bem, a tutela será de urgência quando, nos termos do artigo 

300 do Código de Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. Assim, a tutela de urgência reclama a observância do 

requerimento da parte, dos elementos de convicção que evidenciem a 

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

processo. Contudo, o presente caso exige maiores dilações probatórias, 

tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e 

especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não 

há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da 

requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória. Diante do 

exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 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, 

4 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001575-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO OAB - MT17896-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001575-47.2017.8.11.0002. IMPETRANTE: UNIAO TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA IMPETRADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Aguarde-se no arquivo provisório, conforme 

decisão em ID: 8254761. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 5 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003407-81.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SERRAGLIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSESSORA PEDAGÓGICA DE VÁRZEA GRANDE SRA. SARA VITALINO 

DE SOUZA (IMPETRADO)

SIRLEI BARBOSA DE PINHO (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIBIANO PEREIRA LEITE NETO OAB - MT8938/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003407-81.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: ESTER SERRAGLIO 

IMPETRADO: SIRLEI BARBOSA DE PINHO, ASSESSORA PEDAGÓGICA DE 

VÁRZEA GRANDE SRA. SARA VITALINO DE SOUZA Vistos, Cumpra-se 

impulsionamento retro. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 6 de março de 

2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000949-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA DE CASTRO SULZBACHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT5719-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000949-91.2018.8.11.0002. REQUERENTE: LAURA DE CASTRO 

SULZBACHER REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. 

LAURA DE CASTRO SULZBACHER, qualificada 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 servidora pública, fazendo jus à 

progressão funcional, para o nível 2, classe B e as diferenças salariais a 
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partir da data em que adquiriu o direito à progressão. 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 4.007/2014, ao enquadramento e 

promoção acima mencionada. Contestação no ID 12654990. Requerente 

pugna pelo julgamento antecipado da lide no ID 17682555 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 e nº 4.007/2014. 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, aPAR 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 

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: 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 PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão 

funcional de LAURA DE CASTRO SULZBACHER, na Classe B, Nível 2, 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. 

Após, à Superior Instância para o reexame necessário da sentença. 

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 dias, 
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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, 13 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001010-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO CALIXTO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-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: 

1001010-49.2018.8.11.0002. REQUERENTE: ALBINO CALIXTO DE 

BARROS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos,. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Postergo a apreciação da 

tutela de urgência almejada, para após a realização da perícia médica. 

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$ 

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. Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) A 

parte autora é incapacitada para a vida independente? b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? d) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é permanente ou temporária? e) Se temporária, por quanto 

tempo? 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. CITE-SE a 

Autarquia/Requerida, para responder a presente ação, com as 

observâncias e advertências legais. Faça consignar no mandado que em 

caso de ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 

os fatos articulados pela requerente, na forma e para os efeitos dos 

artigos 334, 344 e 345, II, do Novel Código de Processo Civil. Materializada 

a resposta, com ou sem juntada de documentos, abra-se vistas à parte 

autora, para impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002877-48.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA DE ALMEIDA JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-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 DECISÃO Processo: 

1002877-48.2016.8.11.0002. AUTOR(A): LUZIA DE ALMEIDA JESUS REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Considerando a interposição do 

Recurso de Apelação pelo Município de Várzea Grande em ID: 18713276, 

intime-se a parte adversa para apresentar as contrarrazões. Com ou sem 

resposta, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 17 de março de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009166-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARQUETTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009166-60.2017.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CELSO 

MARQUETTI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002057-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO APARECIDO VIANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-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: 

1002057-92.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: REGIVALDO APARECIDO 

VIANA EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, Intime-se a parte requerente para apresentar a planilha 

atualizada dos cálculos, no prazo de 15 dias. Após, manifeste o INSS, no 

prazo legal. Int. VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004975-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUDMILA ROSALIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-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 DESPACHO Processo: 

1004975-35.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LUDMILA ROSALIA DA SILVA 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Intimem-se as partes para 

apresentarem as alegações finais, no prazo legal. Após, concluso para 

sentença. Int. VÁRZEA GRANDE, 17 de março de 2020. Alexandre Elias 

Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003585-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES OAB - MT19147/O 

(ADVOGADO(A))

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003585-98.2016.8.11.0002. REQUERENTE: ANDERSON DE ALMEIDA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos... ANDERSON DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente “Ação Previdenciária para concessão de benefício 

auxílio doença e/ou subsidiariamente concessão de amparo assistencial 

ao deficiente -LOAS” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, também qualificado, objetivando em síntese o recebimento 

do benefício de auxílio doença ou amparo assistencial - LOAS. A petição 

inicial veio instruída com documentos. Citado, o Instituto refutou as 

alegações da parte requerente. Determinada a realização da perícia 

médica judicial, o laudo pericial foi apresentado, concluindo a capacidade 

laboral da parte autora. É, em síntese, o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Versam os presentes autos sobre pedido de auxílio doença e/ou amparo 

social, sob a alegação da situação da parteAutora ser incapaz para o 

trabalho por ser portador do vírus HIV (CID B24/20). Pois bem, 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: 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). Nesse passo, 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 familiares. A 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). Consoante consta no laudo, o requerente não é 

incapacitado para a vida independente e nem mesmo para o trabalho. A 

conclusão do perito se deu nos seguintes termos: “Com base nos 

elementos e fatos expostos, conclui-se que o autor está apto para o 

trabalho e para a vida independente”. Posto isso, não há como prosperar a 

pretensão da autora, tendo em vista que tal benefício é para idosos a 

partir de 65 anos de idade que não exerçam atividade remunerada e os 

portadores de deficiência incapacitados para o trabalho e uma vida 

independente. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação, 

ajuizada por ANDERSON DE ALMEIDA contra o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS e, por consequência julgo extinto o processo, 

com julgamento de mérito. Deixo de condenar a parte vencida 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). 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, 17 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003738-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA FRANCISCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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 SENTENÇA Processo: 

1003738-63.2018.8.11.0002. REQUERENTE: HELENA FRANCISCA DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Vistos... Trata-se “Ação de concessão de benefício assistencial c/c 

pedido de antecipação de tutela liminar” em que HELENA FRANCISCA DA 

SILVA apresentou em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL, requerendo que seja concedido benefício 

assistencial. A inicial veio instruída com documentos. Intimado o requerido, 

apresentou impugnação. Apesar de ciente o patrono, a parte requerente 

não compareceu às perícias médicas designadas e nada manifestou. É o 

sucinto relatório. Fundamento. Decido. Dessa forma, verifico que a parte 

requerente não pretende dar continuidade ao feito. Posto isto, não há mais 

questões a serem dirimidas nesta ação. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.485, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Custas processuais suportadas pelo 

executado. Após o trânsito em julgado, proceda-se com baixa de estilo e 

arquive-se com as cautelas legais. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 16 de março 

de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005610-84.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILSOM MARTINS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-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 SENTENÇA Processo: 

1005610-84.2016.8.11.0002. REQUERENTE: ILSOM MARTINS DA ROCHA 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos... ILSOM MARTINS DA ROCHA, devidamente qualificado nos autos, 

ajuizou a presente “Ação de auxílio-acidente” em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, também qualificado, objetivando o 

auxílio-doença. A petição inicial veio instruída com documentos. Citado, o 

Instituto refutou as alegações da parte requerente. Determinada a 

realização da perícia médica judicial, o laudo pericial foi apresentado, 

concluindo a capacidade laboral da parte autora. É o sucinto relatório. 

Fundamento. Decido. Diante do documento de identidade, verifica-se que o 

autor tem idade de 61 anos, que atualmente alega estar com redução 

permanente de sua capacitada para exercer funções laborativas. Pois 

bem, analisando os autos, verifico o laudo pericial o qual foi conclusivo no 

sentido de atestar a capacidade laboral e sem redução em sua 

capacidade, atestou ainda, que não apresenta limitações para a vida 

independente. Consoante consta no laudo, a autora não é incapacitada 

para a vida independente e nem mesmo para o trabalho. Na discussão, o 

perito descreve o seguinte: “Periciando com o diagnóstico de sequela de 

fratura do 2º pododáctilo (dedo do pé) direito decorrente de acidente de 

transito sofrido em fevereiro de 2014. Não apresenta comprometimento 

funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a sua atividade 

laboral, estando estável sua patologia. No acidente sofreu corte no 

antebraço direito, suturado e sem limitação funcional.” Da mesma forma, a 

conclusão do perito se deu nos seguintes termos: “Com base nos 

elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a 

presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida 

independente.” Acerca do pedido de auxílio acidente, os requisitos para a 

concessão do benefício do auxílio acidente estão contemplados no artigo 

86 da Lei 8.213/91, que dispõe: “Art. 86. O auxílio-acidente será 

concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação 

das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem 

sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que 

habitualmente exercia.” No presente caso, restou aclarado no laudo 
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médico da perícia judicial realizada que a parte autora não possui lesões 

que impliquem em sua capacidade laboral. Desse modo, não preenche os 

requisitos para obtenção do benefício pleiteado. Nesse sentido o Tribunal 

Regional Federal da 1º Região: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. 

TRABALHADOR URBANO. LIMITAÇÃO LABORAL NÃO CONSTATADA. 

PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O art. 18, § 1º, da Lei 8.213/91 e o art. 104, do 

Decreto n. 3.048/99 preveem a concessão do benefício de auxílio acidente 

para o segurado urbano ou rural, exceto o doméstico, que, em função de 

acidente de qualquer natureza, tenha a sua capacidade laborativa 

reduzida para exercer sua atividade habitual. 2. O Decreto 3.048/99, em 

seu artigo 104, § 4º, traduz que “não dará ensejo ao benefício a que se 

refere este artigo o caso: I - que apresente danos funcionais ou redução 

da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa; e II - 

de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela 

empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do 

local de trabalho”. 3. A perícia judicial não constatou qualquer sequela 

incapacitante da atividade laboral da requerente, bem como atestou que 

está em atividade compatível e não apresenta nenhuma dificuldade para a 

execução do trabalho, fator impeditivo de concessão do benefício. 3. 

Pedido de auxílio-acidente julgado improcedente. 4. Apelação da parte 

autora não provida”. (TRF-1-AC: 00022612720164013810 

0002261-27.2016.4.01.3810, Relatpr DESEMBARGADOR FEDERAL 

FRANCISCO NEVES DA CUNHA, Data de julgamento: 26/04/2017, 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/05/2017 e-DJF1). Assim, diante 

do contexto materializado, o indeferimento do pedido do Autor 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. Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido posto na presente ação ajuizada por ILSOM 

MARTINS DA ROCHA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

- INSS e, por consequência julgo extinto o processo, com julgamento de 

mérito. Deixo de condenar a parte vencida 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). 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, 

17 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004312-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR JUNIOR MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681-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 SENTENÇA Processo: 

1004312-86.2018.8.11.0002. REQUERENTE: CESAR JUNIOR MORAES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, CESAR 

JUNIOR MORAES, devidamente qualificado nos autos, propôs “ação de 

concessão de auxílio-acidente” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando o recebimento 

do benefício previdenciário. A petição inicial veio instruída com procuração 

e documentos. A realização de perícia médica judicial concluiu pelo 

reconhecimento de redução da capacidade laborativa (ID: 17827659). Não 

houve contestação. Os autos vieram redistribuídos. É o breve relatório. 

Fundamento. DECIDO. Sem preliminares ou prejudiciais, passo ao exame 

do mérito, adiantando que o pedido é procedente. Infere-se do laudo 

pericial que a parte requerente apresenta fratura dos ossos da perna 

direita decorrente de acidente de trânsito sofrido no dia 11 de outubro de 

2011. Concluiu-se pela presença de redução permanente da capacidade 

laborativa do autor, embora sem limitação para a vida independente. A 

lesão sofrida, decorrente de acidente de trânsito, limitou fisicamente a 

parte autora permanentemente, de sorte que, em que pese não ser o caso 

de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, faz jus ao benefício 

de auxílio acidente, mesmo porque o nexo de causalidade é fato 

incontroverso nos autos. Os requisitos para a concessão do benefício do 

auxílio acidente estão contemplados no artigo 86 da Lei 8.213/91, que 

dispõe: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao 

segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente 

de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da 

capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No mesmo sentido 

é o julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: DIREITO 

PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO -DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – 

REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE 

EXERCIA (MECÂNICO) – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 

DA LEI Nº 8.213/91 (CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO - ACIDENTE ) – 

PREENCHIMENTO – JUROS MORATÓRIOS – ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, 

COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 – 

RE 870.947/SE (TEMA Nº 810, STF– QUE OS ÍNDICES PARA 

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA 

SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO 

JULGADOR – REVISÃO DEVIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE 

RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do 

auxílio - acidente ao segurado como indenização, quando, após 

consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, 

resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho 

que habitualmente exercia. (Artigo 86). 2.Quanto a correção monetária, 

bem como os juros de mora, determina que os índices para atualização do 

débito sejam fixados na liquidação da sentença, observando o que for 

decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. 3. 

Os honorários, nas ações previdenciárias, precisam ser arbitrados de 

acordo com a apreciação equitativa do julgador, em valor certo, 

observando-se as alíneas "a", "b" e "c" do § 3º do art. 20 do CPC. (N.U 

0003317-15.2014.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

02/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019). Quanto ao termo inicial para o 

recebimento do benefício, filio-me ao entendimento que, havendo 

concessão de auxílio doença, o termo a quo é a data da cessação do 

benefício, conforme entendimento do STJ. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO 

ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. 

1. Desde o julgamento do REsp 1.095.523/SP, representativo de 

controvérsia, que o STJ consolidou o entendimento de que, "não Havendo 

concessão de auxílio doença, bem como ausente o prévio requerimento 

administrativo para a concessão do auxílio-acidente, como no caso, o 

termo a quo para o Recebimento desse benefício é a data da citação" 

(AgRg no REsp 1.201.534/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 06/12/2010). 2. 

É exatamente o caso dos autos, devendo ser prestigiada a jurisprudência 

cediça desta Corte e confirmado como termo inicial para o recebimento do 

benefício do auxílio-acidente a data da citação. 3. O Acórdão recorrido 

decidiu conforme a jurisprudência do STJ. 4. Recurso Especial improvido. 

(STJ - REsp: 1676491 SP 2017/0128845-5, Relator: Ministro HERMAN 

BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/09/2017, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 10/10/2017). O benefício de auxílio acidente é o 

correto, uma vez que o autor não está impossibilitado de exercer outra 

atividade laborativa de forma permanente ou temporária. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o réu à conversão do 

auxílio-doença previdenciário outrora concedido à parte autora para 

auxílio-doença acidentário e ao pagamento de auxílio acidente no 

percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu salário de benefício, nos 

termos do art. 86, da Lei nº 8.213/91, bem como o abono anual, previsto 

no art. 4º do mesmo diploma legal. Consequentemente, declaro extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA e determino 

a imediata instauração do benefício, pois este tem caráter alimentar. 

Expeça-se ofício à autarquia, o qual deverá ser cumprido na pessoa do 

gerente executivo da equipe de atendimento de demandas judiciais. Sirva 

a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável pelo 

AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para 

implementação do benefício de auxílio-acidente, instrumentalizando-o com 

os documentos necessários. O auxílio acidente é devido desde a data da 

cessação do auxílio doença, qual seja 20/08/2013, com base em seu 

salário da época, respeitando eventual prescrição quinquenal. Deverão 

ser compensados os valores eventualmente pagos a título de benefícios 

previdenciários homônimos aos acidentários ora concedidos, 

atualizando-se os atrasados e, no caso de desconto de homônimos, as 

diferenças, devendo haver correção monetária. São devidos juros de 
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mora a partir da citação. A correção monetária incidirá com base nos 

índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor 

da Lei nº 11.960/09, a partir de quando se aplicará o IPCA-E, desde a data 

fixada a sentença. Bem como, os juros da mora serão de 0,5% ao mês, 

com base na redação dada pela Lei nº 11.960/09). Deixo de condenar a 

parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. Porém, 

condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que será 

oportunamente fixado na fase de liquidação, por se tratar de sentença 

ilíquida, nos termos do disposto no artigo 85, § 4º, II, do CPC. Sem remessa 

necessária nos termos do art. 496, § 3º, I, do CPC. Em obediência aos 

termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, consto as seguintes anotações: 1. 

Nome da Parte Beneficiária: CESAR JUNIOR MORAES, portador do CPF nº 

003.423.121-89. Filiação: Azelina da Silva Moraes; 3. Benefício Concedido: 

auxílio acidente 50%; 4. Data inicial do Benefício: 20/08/2016 (Data 

cessação do benefício); 5. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 

dias da intimação da tutela antecipatória. Transitada em julgado a decisão 

à parte autora para executar a sentença. P. R. I VÁRZEA GRANDE, 17 de 

março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002624-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANILDES SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CAFURE BEZERRA OAB - MT6083-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DELCI BALEEIRO SOUZA JUNIOR OAB - MT18359-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002624-60.2016.8.11.0002. AUTOR(A): ANILDES SILVA SANTOS REU: 

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE Vistos, Intime-se o autor, através do seu patrono, para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de 

decurso de prazo do patrono, intime-se a autora pessoalmente, sob pena 

de arquivamento. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 19 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001144-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIANO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA OAB - MT10168-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 DECISÃO Processo: 

1001144-76.2018.8.11.0002. AUTOR(A): OTAVIANO OLIVEIRA DOS 

SANTOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se o requerente 

para se manifestar acerca do petitório do ID 18990403. Após, voltem-me 

conclusos. VÁRZEA GRANDE, 24 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007550-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO DIAS DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006-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: 

1007550-50.2017.8.11.0002. REQUERENTE: WALDOMIRO DIAS DA CRUZ 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a 

ausência de contestação, declaro a revelia da Autarquia/Requerida, 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 autarquia, 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 int ervir 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, 24 

de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005440-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO BISPO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (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 DECISÃO Processo: 

1005440-78.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: ALIPIO BISPO DA SILVA 

EXECUTADO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença proposta por ALIPIO BISPO 

DA SILVA, para recebimento do crédito exequendo. Ainda que 

devidamente citado, o Instituto Requerido deixou de oferecer Impugnação 

a Execução, e não se opôs aos cálculos apresentados pelo Autor, (ID: 

24330700). Assim, por inexistir óbice de natureza legal nos cálculos 

apresentados em ID: 23704363, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos 

e desejados efeitos, em favor da parte 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/Precatório, instruindo-se a solicitação da requisição com 

cópia das peças pertinentes. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

VÁRZEA GRANDE, 16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001641-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO HILARIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO OAB - MT9098-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001641-27.2017.8.11.0002. REQUERENTE: ROBERTO HILARIO DA CRUZ 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ROBERTO HILARIO 

DA CRUZ, qualificado nos autos em epígrafe, propôs a presente “Ação 

Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção” em face do 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, alegando, em síntese, que é servidor 

público do requerido, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 

ocupante de cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional. 

Assevera que, tem direito adquirido a progressão funcional, sob a forma 

de promoção nas classes, ao modo determinado na vigência da Lei 

Municipal 2.361/2001, na Lei Complementar nº 3.505/2010 c/c Lei 

Complementar nº 3.797/2012. Alega que, o réu não procedeu às 

promoções funcionais a que tinha direito e, muito menos promoveu os 

respectivos pagamentos, com os coeficientes da promoção, nos períodos 

próprios. Pretende o julgamento procedente da ação, determinando que o 

Requerido proceda ao enquadramento e promoção da Requerente nas 

respectivas classes e datas, com efeito retroativo, condenando o 

requerido ao pagamento das diferenças nos vencimentos, incluindo 13º, 

férias, gratificações e demais verbas: 1ª Cadeira: (A, B, C, D) – 

2002/2005/2008/2011 2º Cadeira: (A,B,C) – 2006/2009/2012 Despacho 

inicial no ID nº 5508000. O requerido deixou decorrer o prazo legal, sem 

apresentar contestação, consoante a certidão do ID nº 8175276. O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 272 de 365



requerido manifestou que não há provas a serem produzidas e, pugna 

pela improcedência dos pedidos no ID nº 19244046 e o requerente deixou 

decorrer o prazo legal sem manifestação, consoante a certidão do ID nº 

19279878. 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 na Lei Municipal 2.361/2001, nas Leis Complementares 

nº 3.505/2010 e 3.767/2012. A conduta omissa do ente Requerido constitui 

violação ao Princípio da Legalidade e vem sendo enfrentada pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que em várias decisões 

aponta que os professores não podem ficar a mercê da inércia da 

Administração Pública em não instaurar, no prazo estabelecido, o devido 

processo avaliatório, devendo aplicar as normas que determinam a 

progressão automática do servidor, quando não realizada a avaliação por 

inércia do gestor público, senão vejamos: “EMENTA. 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 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”. “EMENTA. 

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 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 – 

1728 – Comarca de Várzea Grande – Relator – Exmo. Sr. Des. José Tadeu 

Cury, Data Julgamento 28.6.2011). Assim, a presente ação visa a 

obtenção de tutelas jurídicas que determinam a promoção correta do 

enquadramento da autora nas classes de promoção funcional 

contemplados nas Leis Municipais 2.361/2001, nº 3.505/2010, 3.767/2012 

alterada pela Lei Complementar nº 4.335/2018, bem como a condenação 

do Município de Várzea Grande a proceder ao pagamento de todas as 

diferenças nos vencimentos. A questão de mérito é unicamente de direito, 

não havendo necessidade de produzir prova em audiência. Assim, aplico 

ao presente caso o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 

355, inciso I, do Novel Código de Processo Civil. Com efeito, tem-se dois 

requisitos para a promoção nas classes previstas na Lei de Regência do 

Magistério Público do Município 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 decorrido. A autora já comprovou o vínculo jurídico com o ente 

municipal, na condição de servidora efetiva da rede pública de ensino do 

Município de Várzea Grande e o ato omissivo do requerido, consistente na 

não efetivação das promoções, após decorrido o interstício exigido. No 

que se refere às avaliações, a própria normativa, estabelece como sendo 

inexigível se esta não se realizar no decurso do prazo previsto para 

promoção. Ainda que se não houvesse essa previsão, referida exigência 

seria dispensável, posto que o servidor público não pode ficar a mercê da 

inércia da Administração, uma vez que a avaliação de desempenho 

deveria ser feita anualmente, e a avaliação de conhecimentos a cada três 

anos. Assim, resta cristalino que a omissão da Administração, ao não 

realizar a referida avaliação no prazo legal, fez nascer para a Autora da 

ação o direito à progressão funcional, na forma de promoção nas classes, 

dado o cumprimento do interstício temporal exigido pelos artigos 6º, I, 8º e 

9º da Lei municipal nº 2.361/2001 e Leis Municipais nº 3.505/2010, 

3.767/2012 e 4.335/2018. Assim, verifica-se que a Requerente, tem 

automático enquadramento e promoções, acima mencionadas. Diante do 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, para determinar ao Ente/Requerido que proceda à progressão 

funcional de ROBERTO HILARIO DA CRUZ, nas classes acima 

mencionadas, com efeito retroativo à data em que nasceu o direito à 

promoção, para todos os efeitos legais, bem como condeno o Requerido 

ao pagamento das diferenças nos vencimentos da Requerente, em 

relação ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. 

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. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novel Código de Processo Civil. 

Processo isento de custas e despesas processuais. Deixo de condenar o 

Ente Público Requerido nas custas e despesas processuais por ser 

isento, nos termos do art. 3º, I, Lei Estadual 7.603/2001. Porém, condeno 

ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 3º, do CPC. À 

Superior Instância para reexame necessário. Transitada em julgado, à 

parte autora para, no prazo legal, executar a sentença. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 18 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008413-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCE RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA OAB - MT12891-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008413-06.2017.8.11.0002. AUTOR(A): DIRCE RAMOS REU: MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Tendo em 

vista que a parte autora deixou de promover os atos e as diligências que 

lhe competia, por mais de 30 (trinta) dias, julgo extinto o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do NCPC. Defiro os 

benefícios da Justiça gratuita. P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005246-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERRAZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT17532-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 SENTENÇA Processo: 

1005246-78.2017.8.11.0002. AUTOR(A): TATIANE FERRAZ DA SILVA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. TATIANE FERRAZ DA SILVA, 

qualificada nos autos em epígrafe, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer 

c/c Tutela de Urgência em face do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando 

em síntese que prestou concurso público - Edital 003/2009, para o cargo 

de Assistente do Sistema Socioeducativo, sendo classificada em 103 

lugar, foi nomeada para o mencionado cargo, em 25/10/2013, por meio do 

Ato Governamental nº 16.964/2013, entretanto, somente tomou 

conhecimento de sua nomeação após o término do prazo para a posse ao 

tomar conhecimento do Ato nº 20.510/2014, de 21 de maio de 2014, que 

tornou sem efeito o Ato nº 16.964/2013, face à ausência de publicidade do 
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ato de sua nomeação em regular concurso público do Estado. Pugna pela 

concessão da tutela de urgência e procedência do pedido. Decisão inicial, 

indeferindo a tutela de urgência no ID 10096135. Contestação no ID 

17848289. Impugnação no ID 17210058. Instados a apresentarem as 

provas, o requerente deixou transcorrer o prazo legal e o requerido 

manifestou que não há provas a serem produzidas. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, 

objetivando a posse em concurso público, referente ao Edital 003/2009, 

para o cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo, com nomeação na 

data de 25/10/2013, por meio do ato governamental nº 16.964/2013, 

tornando sem efeito pelo não comparecimento ao ato, ante a ausência de 

publicidade. Compusando os autos, verifico que a Ação foi distribuída em 

13/07/2017, não incidindo a prescrição. Determina o art. 37, caput, da 

Constituição que a Administração Pública Direta e Indireta, de qualquer dos 

poderes da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

obedecerão aos princípios da Legalidade, Moralidade, Impessoalidade, 

Publicidade e Eficiência, este último, incluído pela Emenda Constitucional n. 

19/98. A publicidade concretiza os postulados básicos dos principios da 

Administração, que tem como desiderato assegurar transparência na 

gestão pública, devendo possibilitar aos administrados o conhecimento 

plena de suas condutas administrativas. Vejamos alguns julgados do 

TJMT, verbis: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PUBUCO – 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NUMERO DE VAGAS DO EDITAL - 

DIREITO, A NOMEAÇAO - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - 

DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. (TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETlVO 

MANDADO DE SEGURANÇA N° 12282/2012 -CLASSE CNJ - 120 - 

COMARCA CAPITAL - IMPETRANTE: RODRIGO IS RAIM E RAMOS DE 

SOUZA -IMPETRADOS: SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO EXMO. SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO. 

Numero do Protocolo: 12282/2012. Data de Julgamento: 04-6-2012). 

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL C/C REEXAME NECESSARIO DE 

SENTENÇA- MANDADO DE SEGURANÇA- CONCURSO PUBLICO - 

CANDIDATO APROVADO - DENTRO DO NUMERO DE VAGAS PREVISTAS 

NO EDITAL - FALTA DE CONVOCAÇAO PESSOAL - INOBSERVANCIA DO 

PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE - ATO ADMINISTRATIVO 

ILEGAL - DIREITO A NOMEAÇÃO E POSSE - SENTENÇA MANTIDA 

RECURSO IMPROVIDO. A convocação dos candidatos aprovados em 

concurso não deve ocorrer apenas em Diário Oficial, mas, também em 

jornais diários de grande circulação, mesmo que não conste tal cláusula 

no edital, em obediência ao principio constitucional da publicidade dos atos 

administração Publica. Não pode a Administração Publica exigir que o 

candidato, aprovado em concurso publico, proceda a leitura sistemática do 

Diário Oficial por prazo indeterminado para verificar se foi nomeado. 

Precedentes jurisprudenciais. Órgão Julgador: QUARTA CAMARA CIVEL - 

Classe: Apelação / Reexame Necessário Decisão: Acordão - Data de 

Julgamento: 29/05/2012 Data de Publicação 07/06/2012: Relator: DES. 

MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS. Destaquei. A convocação à 

posse e nomeação da requerente é medida que se impõe, vez que feriu os 

princípios constitucionais e da administração da publicidade e 

razoabilidade. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e determino 

ao requerido que proceda a posse definitiva da requerente no cargo de 

Assistente do Sistema Socioeducativo, pelos motivos acima esposados e 

fundamentados, declarando, por sentença, extinto o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. De acordo com o 

estabelecido no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do 

pagamento das custas e despesas processuais. Condeno o requerido em 

honorários advocatícos, que arbitro em 10% do valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 3º, do NCPC. Processo não sujeito ao reexame 

necessário (arts. 496 e 509, § 2º, ambos do CPC). Transitada em julgado, 

arquive-se com as observâncias legais. Defiro a Justiça Gratuita. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005609-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LEITE DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005609-31.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JULIO CESAR LEITE DOS REIS 

REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. JULIANO CESAR LEITE DOS 

REIS, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente “Ação 

Declaratória Cumulada com Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de servidores 

públicos do Município de Várzea Grande, desde 12.7.1994, exercendo o 

cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Agente de 

Segurança e Manutenção, conforme termos do histórico funcional e 

demais documentos juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus ao 

enquadramento na classe B, nível 8 desde 18.5.2015. Relata que em 

12.7.2018 completará 24 anos de serviço, tendo pleiteado o seu 

reenquadramento de classe e nível em 18.5.2015, conforme tempo de 

serviço e nível escolar, porém nunca ter sido promovido. Requer, pois, a 

condenação do réu a proceder à sua progressão para o nível 9, classe B, 

a partir maio de 2015, bem como a pagar as diferenças salariais 

correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Contestação no ID 14020548. É o relatório. Fundamento. 

Decido. O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por 

não haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a 

aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O 

enquadramento pretendido pelo autor está previsto na Lei Municipal n. 

3.507/2010, mais especificamente em seus arts. 32, 34 e 35, que 

estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos níveis e nas 

classes, conforme se infere a seguir: “Art. 32. Promoção horizontal é a 

passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, 

dentro da mesma tabela, observando-se: I – os interstícios de 3 anos para 

a Classe B e de dois anos para as classes subsequentes; II – a 

participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que 

ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe 

imediatamente superior; § 1º. O servidor deverá encaminhar durante o 

interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos 

respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente 

de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de 

promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos caberá pedido de 

reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no 

prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor. Art. 34. São 

pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto no art. 28 

desta Lei Complementar: (...) III – cargos de Ensino Elementar em extinção, 

com enquadramento inicial na Classe A: Classe B, requisitos da Classe A 

acrescido de ensino médio: a) Classe C, requisito da Classe B acrescido 

de curso profissionalizante; b) Classe D, requisito da classe C acrescido 

de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento, c) Classe E, 

requisito da Classe D, acrescido de nível superior. Art. 35. Progressão 

vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público 

municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão 

imediatamente superior dentro da carreira, observando-se: I – o interstício 

de 03 (três) anos entre os padrões; II – obtenção da média determinada 

como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício; Como se vê, 

para a elevação nas classes da carreira de cargo de Nível Elementar, 

como é o caso do autor, faz-se necessário o cumprimento do interstício de 

3 (três) anos, seguido de 2 (dois), além da conclusão de nível "médio" 

previsto, ainda, no art. 34 da referida lei. Já para a promoção vertical (art. 

35), exige-se apenas o interstício de 3 (três) anos entre um nível e outro. 

Segundo se infere dos documentos contidos na inicial, restou devidamente 

demonstrado o cumprimento do requisito tempo, já que o autor ingressou 

no trabalho público em 12.7.1994 para exercer o cargo de “agente de 

segurança e manutenção” e já contava com mais de 23 (vinte e três) anos 

de serviço quando da propositura da ação. Quanto à avaliação de 

desempenho, em que pese não ter restado comprovado nos autos que o 

autor foi submetido às aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 

3.507/2010, estabelece que “se acaso a Administração Pública não 

proporcionar a realização da avaliação de desempenho ao servidor, esta 

será com considerada satisfatória no período. Assim, não tendo o réu 

realizado o processo de avaliação do servidor, aplica-se o disposto no 

referido dispositivo, especialmente por não ter o réu apresentado os 

motivos que ensejaram o não cumprimento da legislação municipal. Quanto 

à qualificação profissional, verifica-se que o autor concluiu ensino médio. 

Quanto à sua elevação para o nível 9, tendo ele sido admitido em 

12.7.1994, em 12.7.1997 ele completou mais 3 anos de serviço (II); em 
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12.7.2000 mais 3 anos (III); em 12.7.2003 mais 3 anos (IV), em 12.7.2006 

mais 3 anos (V), em 12.7.2009 mais 3 anos (VI), em 12.7.2012 mais 3 

anos (VII), e, por fim, em 12.7.2015 mais 3 anos (VIII), de modo que à 

época do seu requerimento administrativo, em 18.5.2015, ele estava 

prestes a completar tempo suficiente para ser elevado para o nível 9. 

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

“Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” proposta por Julio Cesar 

Leite dos Reis em face do Município de Várzea Grande, condenando este 

a realizar o enquadramento do autor na classe B, nível 8 desde 18.5.2015 

e no nível 9 a partir de 12.7.2015, com o pagamento das diferenças 

correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A 

atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, dter 

ocorrido cada pagamento e a partir de 30/06/2009, data da entrada em 

vigor da Lei 11.960/09, que deu nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, para incidir a correção monetária com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, 

após, deverão ser corrigidos com base no IPCA-E .(Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial). Por outro lado, de acordo com o estabelecido 

no art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento 

das custas e despesas processuais. Condeno o requerido aos honorários 

advocatícos, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 

85, § 3º do NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 

e 509, § 2º, ambos do CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se 

e arquive-se. Defiro a justiça gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 25 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000086-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON RODRIGUES BORGES FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE DAMBROS SCHMIDT OAB - MT11765-O (ADVOGADO(A))

RENATA GISELE WAHL CARNEIRO DA SILVA OAB - MT11240-O 

(ADVOGADO(A))

José Pedro de Alcântara Jr OAB - MT12001-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 SENTENÇA Processo: 

1000086-72.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ADELSON RODRIGUES BORGES 

FILHO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Ante o cumprimento da 

liminar concedida pela decisão monocrática do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e a prestação de contas pelo requerente, houve a 

perda do objeto. Assim, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do NCPC. Defiro os benefícios da Justiça gratuita. 

P.R.I. VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003011-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERZE POMPEU DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar 

às partes para manifestar-se sobre o retorno dos autos vindos do e. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias. Izabela 

Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002595-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE SANTANA DA SILVA MARQUES (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: 

1002595-39.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JUCILENE SANTANA DA SILVA 

MARQUES REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. JUCILENE 

SANTANA DA SILVA MARQUES, devidamente qualificada nos autos, 

propôs a presente “Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” em face 

do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos 

quadros de servidores públicos do Município de Várzea Grande, efetiva 

no cargo de Serviços Gerais, no primeiro concurso, desde 04/04/2002 e 

Agente de Desenvolvimento Econômico e Social, desde 08/01/2014, 

estando enquadrada no Nível 1, Classe A. Entretanto, relata que possui o 

tempo de averbação de 11(onze) anos, 08(oito) meses e 15(quinze) dias, 

conforme Portaria nº 711/2014, nos termos do histórico funcional e demais 

documentos juntados aos autos e, nessa condição, fazer jus à 

progressão funcional do nível 1 para o nível 6, desde 01/2017 (15 anos de 

labor) e da classe A para a classe C, desde 06/2017, com pagamento 

retroativo, a partir de 06/2014. Relata que requereu o seu 

reenquadramento de classe e nível, porém não obteve a sua progressão 

funcional. Requer, pois, a condenação do réu a proceder à sua 

progressão funcional, bem como a pagar as diferenças salariais 

correspondentes, com seus reflexos. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Contestação no ID 13762986. Impugnação no ID 13947059. É 

o relatório. Fundamento. Decido. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras 

provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. O enquadramento pretendido pela autora está previsto na 

Lei Municipal nº 4.014/2014. Portanto, a Requerente deve ser enquadrada 

corretamente no seu Nível 6, devido ao cumprimento de 15 (quinze) anos 

de tempo de serviço averbado, e, na Classe C, posto que a Lei 

Complementar nº 4.014/2014 foi posterior a sua admissão, conforme 

corrobora o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO 

ORDINÁRIA – REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

DE CUIABÁ – LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nº S 153/2007 E 

170/2008 - ENQUADRAMENTO NOS PADRÕES E CLASSES DE ACORDO 

COM O TEMPO DE SERVIÇO, O NÍVEL DE ESCOLARIDADE E A 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUZIDOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTES DO STJ 

– MULTA DIÁRIA DE DESCUMPRIMENTO – EXTIRPADO – RECURSO 

DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não se aplica ao 

servidor que ingressou no serviço público municipal em data anterior ao 

início de vigência das Leis Complementares nºs 153/2007 e 170/2008 a 

exigência de interstício mínimo para a promoção entre classes ou para a 

progressão entre os padrões de cada classe, uma vez que não 

pretendem propriamente progredir na carreira, mas apenas o seu correto 

enquadramento inicial, em conformidade com a nova legislação. “[...] A 

Primeira Seção, por unanimidade, na ocasião do julgamento do Recurso 

Especial repetitivo 1.270.439/PR, assentou que, nas condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, os juros moratórios 

devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09. Já a correção 

monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 

5º da Lei n. 11.960/09, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que 

melhor reflete a inflação acumulada do período.[...]” (AgRg no AREsp 

288.026/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, 

julgado em 11/02/2014, DJe 20/02/2014) Considerando que o § 5º, do art. 

461, do CPC/73, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios 

coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de 

coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo 

que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. A verba 

honorária deve ser arbitrada, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/1973, de 

forma equitativa e em quantia razoável. (Apelação / Remessa Necessária 

83386/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 07/06/2016, Publicado no DJE 14/06/2016). Como se vê, dos 

documentos contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o 

cumprimento do requisito tempo, já que a autora tem mais de 15 anos de 

labor. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido 

formulado na “Ação de Cobrança” proposta por Jucilene Santana da Silva 

em face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o 

seu reenquadramento na classe C, nível 6, desde 06/2014, com o 

pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, 

declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, 
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nos termos do art. 487, I, do CPC. A atualização monetária, deverá ser 

corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a 

aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 

do STJ), 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. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno o requerido aos honorários advocatícos, 

que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do 

NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, 

ambos do CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Defiro a justiça gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 26 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001991-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO BARBOSA FRAZAO MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-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: 

1001991-78.2018.8.11.0002. AUTOR(A): THIAGO BARBOSA FRAZAO 

MORAIS REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. THIAGO BARBOSA 

FRAZÃO MORAIS, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente 

“Ação Declaratória Cumulada com Cobrança” em face do MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE, alegando, em síntese, pertencer aos quadros de 

servidores públicos do Município de Várzea Grande, desde 23/04/2012, 

exercendo o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – 

Agente de Segurança e Manutenção, conforme termos do histórico 

funcional e demais documentos juntados aos autos e, nessa condição, 

fazer jus à progressão funcional na classe A, para o nível 2, desde 

23/04/2015. Relata que requereu administrativamente o seu 

reenquadramento de classe desde 2015, porém não obteve a sua 

progressão funcional. Requer, pois, a condenação do réu a proceder à 

sua progressão para o nível 2, classe A, a partir de abril de 2015, bem 

como a pagar as diferenças salariais correspondentes, com seus 

reflexos. A inicial veio acompanhada de documentos. Contestação no ID 

13357552. Impugnação no ID 14409794. É o relatório. Fundamento. Decido. 

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não 

haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a 

aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O 

enquadramento pretendido pelo autor está previsto na Lei Municipal nº 

3.797/2012 com alterações nas Leis Municipais nºs 4.007/2014 e 

4.093/2015, que estabelecem os critérios e requisitos à promoção nos 

níveis e nas classes, conforme se infere a seguir: “Art. 32. Promoção 

horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra 

imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se: I – os 

interstícios de 3 anos para a Classe B e de dois anos para as classes 

subsequentes; II – a participação em cursos de formação continuada afins 

ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na 

classe imediatamente superior; § 1º. O servidor deverá encaminhar 

durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à 

conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à 

Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e 

instrução do processo de promoção. § 2º. Do indeferimento dos títulos 

caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de 

Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do 

servidor. Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado 

o disposto no art. 28 desta Lei Complementar: (...) III – cargos de Ensino 

Elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A: Classe B, 

requisitos da Classe A acrescido de ensino médio: a) Classe C, requisito 

da Classe B acrescido de curso profissionalizante; b) Classe D, requisito 

da classe C acrescido de 200 horas de somatória de cursos de 

aperfeiçoamento, c) Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível 

superior. Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou 

estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do 

SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, 

observando-se: I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões; II – 

obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação 

ocorrida no interstício; Como se vê, para a elevação nas classes da 

carreira de cargo de Nível Elementar, como é o caso do autor, faz-se 

necessário o cumprimento do interstício de 3 (três) anos, seguido de 2 

(dois), além da conclusão de nível "médio" previsto, ainda, no art. 34 da 

referida lei. Já para a promoção vertical (art. 35), exige-se apenas o 

interstício de 3 (três) anos entre um nível e outro. Segundo se infere dos 

documentos contidos na inicial, restou devidamente demonstrado o 

cumprimento do requisito tempo, já que o autor ingressou no trabalho 

público em 23/04/2012, para exercer o cargo de “agente de segurança e 

manutenção” e já contava com mais de 7 anos de serviço, quando da 

propositura da ação. Quanto à avaliação de desempenho, em que pese 

não ter restado comprovado nos autos que o autor foi submetido às 

aludidas avaliações, o § 3º, do art. 37, da Lei 3.507/2010, estabelece que 

“se acaso a Administração Pública não proporcionar a realização da 

avaliação de desempenho ao servidor, esta será com considerada 

satisfatória no período. Assim, não tendo o réu realizado o processo de 

avaliação do servidor, aplica-se o disposto no referido dispositivo, 

especialmente por não ter o réu apresentado os motivos que ensejaram o 

não cumprimento da legislação municipal. Diante do exposto, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação Declaratória 

Cumulada com Cobrança” proposta por Thiago Barbosa Frazão Morais em 

face do Município de Várzea Grande, condenando este a realizar o 

enquadramento do autor na classe A, nível 2 desde 23/04/2015, com o 

pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, 

declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, I, do CPC. A atualização monetária, deverá ser 

corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a 

aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 

do STJ), 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. Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3º, I, 

da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e 

despesas processuais. Condeno o requerido aos honorários advocatícos, 

que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º do 

NCPC. Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2º, 

ambos do CPC). Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e 

arquive-se. Defiro a justiça gratuita. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 26 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005693-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELY RIBEIRO BATISTA SILVA OAB - 031.795.791-02 (CURADOR)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-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 SENTENÇA Processo: 

1005693-03.2016.8.11.0002. AUTOR(A): JOAO VITOR RIBEIRO DA SILVA 

CURADOR: ROSELY RIBEIRO BATISTA SILVA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. JOÃO VICTOR RIBEIRO DA SILVA, menor representado 

por ROSELY RIBEIRO BATISTA SILVA, propôs a presente “ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais” em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que o Requerido 

que efetue o depósito dos valores referentes aos meses de outubro e 

novembro de 2016, bem como que seja o requerido condenado ao 

pagamento de indenização por danos morais para o requerente. Aduz da 

petição inicial que o requerente recebe pensão alimentícia, que é 

descontada diretamente no salário do alimentante e que nos meses de 

outubro e novembro de 2016, os valores foram devidamente descontados 

do salário, mas não foram depositados na conta do requerente. Dispõe 

ainda, que os genitores do requerente buscaram do requerido, que 

afirmou que os depósitos foram suspensos devido ao fato da conta não 

ser uma “conta salário” do Banco do Brasil. Informa, todavia, que a 

genitora fez a abertura da referida conta e informou ao Requerido os 

dados, mas mesmo assim, os valores atrasados não foram depositados, 

ocasionando dificuldades para suprir suas necessidades. Em razão disso, 

ajuizou a presente ação, a fim de receber os valores referentes aos 

meses em atraso e de que o requerido seja condenado ao pagamento de 
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dano moral em favor do requerente. A petição inicial veio instruída com 

documentos, tendo o pedido de antecipação da tutela sido deferido. 

Citado, o requerido arguiu a preliminar de ausência de interesse 

processual, quanto ao pedido de depósito imediato dos valores, tendo em 

vista que a situação fora regularizada em 10/1/2017, tendo a liminar sido 

deferida apenas em 1/2/2017, ou seja, antes da citação, resultando da 

ausência de interesse processual do autor. No mérito, explana que quem 

deu causa à situação vivenciada foi o próprio autor, por meio da sua 

representante legal, que não procedeu a abertura de conta corrente 

específica para o recebimento da pensão alimentícia e que a mera 

inadimplência contratual, por si só, não configura dano moral. Não foram 

apresentados documentos. Houve impugnação à contestação, bem como 

foram apresentadas as derradeiras alegações. É o relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de 

indenização por danos morais em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando que o Requerido que efetue o depósito dos valores 

referentes aos meses de outubro e novembro de 2016, bem como que 

seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por danos 

morais para o requerente. Inicialmente, verifico que o requerido 

apresentou a preliminar de mérito acerca da ausência de interesse 

processual, sob o argumento de que regularizou o pagamento antes da 

concessão da tutela deferida. Todavia, não apresentou nenhum 

documento comprovando tal alegação, razão pela qual, rejeito a preliminar. 

Posto isso, passo a analisar o mérito, de modo que, acerca do pedido de 

obrigação de fazer para os depósitos dos valores devidos em outubro e 

novembro de 2016, verifico a possibilidade do desconto em folha está 

disposta no artigo 529 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: 

Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou 

gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o 

exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da 

importância da prestação alimentícia. Nesse passo, observo que os 

valores foram devidamente descontados da conta do alimentante e que 

estes deixaram de ser repassados para o autor sem ter cientificado 

acerca da impossibilidade da continuação dos repasses para a conta que 

anteriormente indicada, em total desrespeito ao que expõe o artigo 227 da 

Constituição Federal: Art. 227. É dever da família, da sociedade e do 

Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão. Posto isso, o requerido tem o dever de fazer o repasse dos 

valores dos valores já descontados da conta do alimentante, a fim de 

garantir o total cumprimento do pagamento da pensão alimentícia e 

prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do 

adolescente. Por outro lado, acerca do pedido de indenização por dano 

moral, tenho que este não merece prosperar, tendo em vista que a 

presente situação se trata de mero aborrecimento, não tendo a parte 

requerente trazido aos autos as provas necessárias para comprovar 

humilhação, perigo ou abalo ocorrido, conforme expõe o artigo 373, I, do 

CPC. Assim, ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

presente ação, a fim de determinar ao requerido que regularize o 

pagamento dos valores referentes aos meses de outubro e novembro de 

2016 para a parte requerente, bem como extingo o feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Diante da sucumbência 

recíproca, na forma do parágrafo único do art. 86, condeno as partes ao 

pagamento das custas e dos honorários de advogado que arbitro em 5% 

do valor dado a causa, para cada um, observado quanto à exigibilidade, a 

gratuidade de justiça a elas deferida. Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 

500 salários mínimos, posto que se trata do Estado. (art. 496, § 3º, II, do 

CPC). Dê-se ciência ao Ministério Público. Transitada em julgado a decisão, 

à parte autora para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002354-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002354-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DALVA DA SILVA SOUSA 

REQUERIDO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de “ação de concessão de aposentadoria por idade rural” em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por 

idade decorrente da laboração rural. A petição inicial veio instruída com 

documentos. Citado, o Instituto refutou as alegações do autor, também 

juntando documentos. Foi realizada audiência concentrada de instrução e 

julgamento, pelo sistema audiovisual. É o breve relatório. Fundamento. 

DECIDO. Pois bem, em conformidade com o que também dispõe o art. 39, I, 

da mencionada lei, o benefício da aposentadoria por idade é concedido 

mediante a comprovação da condição de trabalhador rural, ou de produtor 

rural em regime de economia familiar, através de prova material plena, ou 

por meio de prova testemunhal, bem como a comprovação da idade de 60 

anos para o homem e 55 anos para a mulher. Segundo demonstram as 

provas dos autos, a parte autora demonstrou possuir a idade necessária 

à época da propositura da ação, como se infere da prova documental de 

sua identificação. Resta analisar, todavia, se no ano que completou a 

idade mínima indispensável para a obtenção do benefício, ela já exercia 

atividade rural em número de meses idêntico ao da carência do benefício, 

segundo prescreve o art. 142, c/c. art. 143 da própria lei. Vale ressaltar, 

ainda, o entendimento jurisprudencial dominante acerca do valor dado à 

prova testemunhal e aos indícios de prova documental, relativamente à 

atividade rural em regime de economia familiar. A Lei nº 8.213/91, em seu 

art. 55, parágrafo 3º, estabelece que a prova exclusivamente testemunhal 

não é meio hábil suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade 

de trabalhador rural, óbice também constante da Súmula nº 149, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, em virtude das 

dificuldades encontradas pelos trabalhadores rurais em fazer prova 

material robusta, os tribunais pátrios têm admitido inúmeros documentos 

como forma de se constatar o início da atividade rurícola, dentre os quais, 

os assentos de nascimento civil e outros que dispõem de fé pública, 

conforme é da jurisprudência: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. RURÍCOLA. IDADE E ATIVIDADE RURAL COMPROVADAS. INÍCIO 

DE PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. Comprovada a qualidade de 

trabalhador rural mediante início de prova material devidamente 

corroborada pela prova testemunhal produzida em Juízo e a 

implementação do requisito etário exigido, deve ser reconhecido o direito 

do segurado à percepção do benefício. 2. Na hipótese, a parte-autora 

completou 55 anos de idade em 2007 (nascimento em 19.12.1952), 

exigindo-se, portanto, prazo de carência de 156 meses (1994 a 2007). O 

início razoável de prova material restou comprovado ante a apresentação 

da certidão de casamento de seus genitores, realizado em 05.01.1949 (fls. 

13), na qual consta a profissão de seu pai como lavrador; contrato de 

comodato com início de vigência em 01.02.1990 e término em 31.12.2002 

(fls.14) e comprovante de residência (conta de energia) em propriedade 

rural (fls.26). 3. Produzida prova testemunhal de forma harmônica e 

consistente (fl.49), apta a corroborar o início de prova material 

colacionado aos autos. A(s) testemunha(s) afirmou(aram), de forma 

segura, que a parte-autora nunca se casou e que sempre morou em 

fazenda, desempenhando labor rural no período de carência exigido. 4. O 

termo inicial deve ser fixado a partir do requerimento administrativo, e, na 

sua ausência, a partir da citação, conforme definição a respeito do tema 

em decisão proferida pelo e.STJ, em sede de recurso representativo de 

controvérsia, nos termos do art. 543-C, do CPC (REsp 1369165/SP), 

respeitados os limites do pedido inicial e da pretensão recursal, sob pena 

de violação ao princípio da non reformatio in pejus. 5. Os honorários 

advocatícios devem ser fixados em 10% das prestações vencidas até a 

prolação da sentença de procedência ou do acórdão que reforma o 

comando de improcedência da pretensão vestibular. 6. Correção 

monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal. 7. Assegurada a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, 

nos termos do art. 273, do CPC. 8. Apelação da autora provida para 

reformar a sentença e julgar procedente o pedido. (AC 

0029246-36.2014.4.01.9199 / GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JOÃO LUIZ DE SOUSA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.917 de 16/07/2015). 

No caso em exame, restou evidenciado o início razoável de prova 

suficiente da atividade rurícola da parte autora através dos documentos 
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juntados com a inicial (certidão de casamento constando a profissão do 

cônjuge como lavrador), a qual fora complementada pela realização de 

audiência de instrução e julgamento e onde se extrai o efetivo exercício da 

atividade rural pelo período necessário à obtenção desse benefício 

previdenciário. As testemunhas ouvidas em audiência concentrada, pelo 

sistema audiovisual, afirmaram que a parte autora exercia a atividade 

laboral de rurícola, com o cultivo de plantas em regime de economia 

familiar, para a sua subsistência. Destaca-se oportunamente que, 

conforme entendimento recente, o termo inicial do benefício é a prévia 

postulação administrativa. Na falta desta, o início da prestação remonta a 

data da citação (Resp n. 1369165/SP, DJE 07/03/2014 – Julgado submetido 

ao rito do art. 543 do CPC/73). No presente caso, houve o prévio 

requerimento administrativo em 22/3/2018. Assim, a procedência da ação 

é medida que se impõe. Isto posto, com fundamento no art. 39, I, da Lei nº 

8.213/91, c/c. art. 201, parágrafo 7º, II, da Constituição Federal, julgo 

procedente a ação e concedo à parte autora a aposentadoria por idade 

rural (art. 48, parágrafo 1º da citada Lei Federal), no equivalente a 01 (um) 

salário mínimo mensal, a contar da data do requerimento administrativo 

(art. 49,II da mesma Lei Federal). Concedo ainda, com fundamento nos 

artigos 300 e 303, do CPC, a tutela antecipada, pelo que ordeno a imediata 

intimação da parte requerida para o seu imediato cumprimento, 

implantando-se a aposentadoria por idade rural da parte autora, sob pena 

de imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. Sobre as parcelas pretéritas deve incidir correção monetária de 

acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal, além de juros 

moratórios, incidentes desde a citação quanto às diferenças a ela 

anteriores, e, em relação às vencidas posteriormente, a partir de cada 

mês de referência, conforme o referido manual, cujos parâmetros se 

harmonizam com a orientação que se extrai do julgamento do RE 

870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral) e do REsp Rep. 

1.495.146-MG (Tema 905). Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, §3º, do CPC). Deixo de recorrer, de ofício, da 

remessa necessária 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 cumprimento ao Provimento nº 20/2008-CGJ, faço 

constar as seguintes anotações: 1. Nome da parte beneficiária: DALVA 

DA SILVA SOUSA; 1.a. CPF: 346.522.721-20. 1.b. Filiação: Antonio 

Oliveira da Silva e Norberta Rosa da Silva. 2. Benefício concedido: 

Aposentadoria por idade rural. 3. Data inicial do benefício: 22/3/2018. 4. 

Renda mensal inicial: um salário mínimo. 5. Endereço do segurado: Rua 

Gonçalo Rodrigues do Prado, bairro Frei Salvador Rouqueti, Nossa 

Senhora do Livramento-MT. 6. Data do início do pagamento administrativo: 

30 dias da intimação da tutela concedida. Após o trânsito em julgado, à 

parte autora para requerer o que de direito. Decorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008562-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SOLIDADE SOUZA QUEIROZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - VÁRZEA GRANDE-MT (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008562-94.2020.8.11.0002. TESTEMUNHA: MARIA DA SOLIDADE SOUZA 

QUEIROZ TESTEMUNHA: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - VÁRZEA 

GRANDE-MT Vistos. Tendo em vista o pedido de desistência da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

requerente ao pagamento de honorários e custas, porque isenta. 

Arquive-se com as baixas de estilo. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 25 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012806-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA CARMELINA DA SILVA (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 SENTENÇA Processo: 

1012806-03.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FABIANA CARMELINA DA 

SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de ação de “aposentadoria por idade” em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, também qualificado, objetivando a 

concessão da aposentadoria por idade rural da Autora. A petição inicial 

veio instruída com documentos. Citado, o Instituto refutou as alegações da 

parte autora, também juntando documentos. Após, foi realizada audiência 

de instrução e julgamento pelo sistema audiovisual. É o breve relatório. 

Fundamento. DECIDO. Pois bem, em conformidade com o que também 

dispõe o art. 39, I, da lei nº 8.213/91, o benefício da aposentadoria por 

idade é concedido mediante a comprovação da condição de trabalhador 

rural, ou de produtor rural em regime de economia familiar, através de 

prova material plena, ou por meio de prova testemunhal, bem como a 

comprovação da idade de 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. 

Segundo demonstram as provas dos autos, a parte autora demonstrou 

possuir a idade necessária à época da propositura da ação, como se 

infere da prova documental de sua identificação. Devendo, portanto, 

comprovar que exercia atividade rural em número de meses idêntico ao da 

carência do benefício, segundo prescreve o artigo 142, c/c. art. 143 da 

própria lei. Todavia, a Lei nº 8.213/91, em seu art. 55, parágrafo 3º, 

estabelece que a prova exclusivamente testemunhal não é meio hábil 

suficiente a embasar pedido de aposentadoria por idade de trabalhador 

rural, óbice também constante da Súmula nº 149, do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Além do que, não há possibilidade de estender a 

condição de trabalhador rural de um cônjuge ao outro quando o início de 

prova material apresentado se restringir apenas à CTPS, uma vez que os 

contratos de trabalho nela registrados não significam que o postulante 

tenha trabalhado no meio rural, dado o seu caráter pessoal, ou seja, 

somente o contratado pode prestar o serviço ao empregador. Nesse 

sentido o seguinte julgado: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADORA RURAL SEM REGISTRO. PROVA MATERIAL. 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO 

PROCESSO. 1. Os requisitos para a concessão da aposentadoria por 

idade ao trabalhador rural compreendem a idade e a comprovação de 

efetivo exercício de atividade no campo. 2. Não é possível estender a 

condição de trabalhador rural de um cônjuge ao outro quando o início de 

prova material apresentado se restringir, tão só, à CTPS, uma vez que os 

contratos de trabalho nela registrados não significam que o postulante 

tenha trabalhado no meio rural, dado o seu caráter pessoal, ou seja, 

somente o contratado pode prestar o serviço ao empregador. 3. Não 

havendo nos autos documentos hábeis, contemporâneos ao período que 

se quer comprovar, admissíveis como início de prova material, é de ser 

extinto o feito sem resolução do mérito, face a ausência de pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido do processo. 4. Honorários 

advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, 

observando-se o disposto no § 3º, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária 

da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se 

restou ou não inexequível a condenação em honorários. 5. Apelação 

prejudicada. (TRF 3ª Região, 10ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 

0033453-44.2017.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO 

OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 28/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 

DATA: 02/12/2019). No caso em exame, em consonância com o 

demonstrado na jurisprudência acima apresentada, os documentos 

apresentados nos autos em nada comprovam atividade rural da autora, 

razão pela qual, não resultou comprovada documentalmente o seu labor 

rural. Por haver necessidade de prova material, corroborada com prova 

testemunhal, ou prova documental plena para obtenção desse benefício 

previdenciário, conforme estipulado em lei, não restou comprovada a 

atividade rural, tendo em vista que as provas são frágeis. Diante de tal 

contexto, a parte autora não faz jus ao benefício de aposentadoria por 

idade rural, porquanto não restou comprovado se labor rural. Isso posto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte requerente nesta 

ação e, de consequência, julgo extinto com fulcro no artigo 487, I, 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 
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fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, do CPC). 

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 25 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001943-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOADIR LUIS DOS SANTOS (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:

INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001943-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOADIR LUIS DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSS Vistos. Trata-se de ação de Auxílio Doença Acidentário 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

objetivando o recebimento do benefício previdenciário. Aduz da petição 

inicial que autor trabalhava como servente de obras e que em 2016, 

sofreu um acidente de trabalho no canteiro de obras onde desencadeou 

uma fratura em seu joelho direito, acarretando diversas consequências em 

seu estado de saúde. Desse modo, requereu junto ao Instituto réu o 

recebimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, que foi 

indeferido. Assim, ajuizou a presente ação, a fim de obter o recebimento 

do benefício. A petição inicial veio instruída com documentos, tendo o 

pedido de tutela de urgência sido indeferido. Citado, o Instituto pugnou pela 

improcedência da ação, sob o argumento de ausência da incapacidade 

laboral, também anexando documentos. Determinada a realização de 

perícia médica judicial, o laudo pericial concluiu pela ausência da 

incapacidade laboral alegada pelo autor. A parte requerente se manifestou 

sobre o laudo. É o breve relatório. Fundamento. DECIDO. Consoante 

relatado, a parte autora postula o benefício previdenciário auxílio-doença, 

bem como o pagamento retroativo dos períodos não pagos pela requerida. 

Pois bem. Analisando os autos, verifico do laudo pericial, que este foi 

conclusivo no sentido de atestar a capacidade laboral para exercer as 

atividades laborais, bem como que não apresenta limitações para a vida 

independente. Conforme consta no laudo, o requerente não é incapacitado 

para a vida independente e nem mesmo para o trabalho. Na discussão, o 

perito descreve o seguinte: “Periciando com o diagnóstico de artrose e 

transtorno interno do joelho direito, estando atualmente sem 

acompanhamento médico ou uso de medicamentos. Não apresenta 

comprometimento funcional ao exame clínico pericial que o incapacite para 

a atividade laborativa habitual, estando suas patologias estabilizadas 

clinicamente”. Da mesma forma, a conclusão do perito se deu nos 

seguintes termos: “Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se 

que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não 

apresenta limitação para a vida independente”. 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. 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, 

16 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007072-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLAINY REGINA FERREIRA QUINTINO OAB - MT25236 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007072-37.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ELZA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos... ELZA MARIA DA SILVA, devidamente qualificada 

nos autos, propôs a presente “ação de restabelecimento de auxílio doença 

ou aposentadoria por invalidez c/ pedido de tutela antecipada” em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, também 

qualificado, objetivando o restabelecimento de benefício auxílio-doença, 

bem como, caso não seja possível a reabilitação do autor, requereu sua 

aposentadoria por invalidez. A petição inicial veio instruída com 

documentos. Citado, o Instituto refutou as alegações do autor. 

Determinada a realização de perícia médica judicial, o laudo pericial foi 

juntado aos autos concluindo-se pelo reconhecimento da incapacidade 

laboral, total e permanente, para a atual atividade exercida. Intimadas, as 

partes manifestaram- se quanto ao lado pericial. É o breve relatório. 

Fundamento. Decido. Extrai-se da inicial, que a Autora sempre sofreu 

acidente no trajeto serviço- domicílio, 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 total e 

permanente”. A concessão dos benefícios de auxílio-doença 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, não excluindo a comprovação da qualidade de 

segurado da Previdência Social. Nesse sentido temos o seguinte julgado: 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO AUXÍLIO 

DOENÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACID ADE LABORATIVA 

TEMPORÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. 

INCABÍVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 7. O benefício é devido até que 

comprovada a reabilitação de forma a possibilitar o retorno da requerente 

à execução de suas atividades habituais ou a impossibilidade de reversão 

da condição física, a gerar direito à aposentadoria por invalidez.”(TRF – 1ª 

Região - AC/BA 0005386-40.2000.4.01.3300, Segunda Turma, j. 

18.5.2011, Rel. Des. Francisco de Assis Betti) – Sublinhei. “AGRAVO DE 
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INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA: RESTABELECIMENTO. 

POSSIBILIDADE. REVISÃO ADMINISTRATIVA PERIÓDICA. NECESSIDADE. 

(...) 3. Em casos como o da espécie, a Lei 8.213/91 é expressa em 

determinar (art. 101) que o segurado se submeta aos procedimentos 

periódicos a cargo da Previdência Social, exame médico, tratamento e 

processo de reabilitação profissional, sob pena de suspensão do 

benefício. 4. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para 

determinar que o INSS restabeleça o auxílio-doença em favor da parte 

autora, mantendo o seu pagamento até que seja ela tida por habilitada para 

o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, caso 

considerada não-recuperável, até que seja aposentada por invalidez - 

devendo se submeter à revisão periódica (art. 71, caput, Lei 8.212/91), 

bem como aos procedimentos descritos no art. 101 da Lei 8.213/91, sob 

pena de suspensão do benefício.” (TRF – 1ª Região AG/MG 

0009212-60.2012.4.01.0000, Primeira Turma, Rel. Desembargador Federal 

Kassio Nunes Marques, e-DJF1 p.23 de 16/08/2012) sublinhei. Dessa 

forma, não restam dúvidas de que a parte requerente faz jus ao 

recebimento do benefício em face do INSS, tendo em vista que 

comprovada sequelas que impliquem redução da capacidade para o 

trabalho, assim, considero que o benefício a que tem direito é o de 

auxílio-acidente, conforme pleiteia a parte requerente, eis que comprovado 

pela perícia realizada a redução total e permanente na capacidade para o 

trabalho. Destarte, diante do documento de identidade, verifica-se que a 

requerente tem idade de 50 anos, que atualmente encontra-se sem 

condições de prover o seu sustento, alegando estar incapacitado para 

exercer funções laborativas. Resultando no laudo pericial, que foi 

conclusivo no sentido de atestar a incapacidade laboral, total e 

permanente da Requerente. 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. Mostrou-se aclarado na conclusão médica da perícia judicial 

realizada que a parte autora encontra-se incapaz para o labor total e 

permanente, para a atual atividade exercida, em decorrência de seu 

quadro clínico. Como se vê, a parte autora preenche os requisitos para 

obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade 

de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a sua total e 

permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como 

outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou 

habilitação, hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez. Destaca-se 

oportunamente que, o termo inicial do benefício é a prévia postulação 

administrativa. Na falta desta, o início da prestação remonta a data da 

citação (Resp n. 1369165/SP, DJE 07/03/2014 – Julgado submetido ao rito 

do art. 543 do CPC/73). No caso dos presentes autos, houve a citação em 

30/7/2010. Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos 

da Lei nº 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 

CONCEDENDO o auxílio-doença com posterior conversão para 

aposentadoria por invalidez à Srª. ELZA MARIA DA SILVA, por restar 

configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício de função 

laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações 

previdenciárias vencidas desde 25/09/2018. Concedo ainda, com 

fundamento do art. 300 do CPC, a tutela de urgência, pelo que ordeno a 

imediata intimação da parte requerida para o seu imediato cumprimento, 

implantando-se a aposentadoria por invalidez da parte autora, sob pena de 

imposição de medidas necessárias ao efetivo cumprimento da ordem 

judicial. Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora 

desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada 

obrigação. Os juros de mora, até vigência da Lei n. 11.960/2009, incidirão 

em 0,5% (meio por cento) ao mês, quando, então, serão acrescidos com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta da poupança, a partir da citação. Correção monetária deverá 

ser calculada com base no INPC – Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor, desde o momento em que as parcelas deveriam ser pagas 

até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 

1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando passarão a incidir os índices oficiais 

de remuneração básica (TR). Deixo de condenar a parte requerida ao 

pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (art. 85, 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, que disciplina a inserção de tópico/síntese 

nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, faço constar o 

seguinte: 1. Nome da Parte Beneficiária: ELZA MARIA DA SILVA; Filiação: 

José Antônio da Silva e Odete dos Santos Silva; 3. Benefício Concedido: 

Auxílio-doença convertido em Aposentadoria por invalidez; 4. Data inicial 

do Benefício: 25/09/2018 (Data da cessação do benefício auxílio doença) 

até 20/08/2019 e aposentadoria por invalidez a partir de 21/08/2019 

(apresentação do laudo pericial); 5. Renda mensal inicial: um salário 

mínimo; 6. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da 

intimação. Transitada em julgado a decisão, a parte autora para, no prazo 

de 10 dias, executar a sentença nos termos previstos no art. 535 do 

Código de Processo Civil. Custas “ex lege”. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 4 de 

março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001865-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO DA COSTA MARQUES (EXECUTADO)

MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA (EXECUTADO)

AVANILDES MOREIRA CURVO (EXECUTADO)

JOAQUIM AUGUSTO CURVO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES OAB - MT14344-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001865-96.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES SA, JOAQUIM AUGUSTO 

CURVO, AVANILDES MOREIRA CURVO, CARLOS AUGUSTO DA COSTA 

MARQUES, NILZA MARIA DE BARROS ALMEIDA CURVO Vistos, O pedido 

de exclusão do polo passivo merece acolhida pois o juízo não pode forçar 

a veiculação de pretensão da Exequente contra quem ela não quer (art. 

108 e 775 “caput”, CPC) e até mesmo, contra quem entende não existir 

título executivo válido e eficaz (art. 26 LEF). Defiro a substituição da CDA. 

Determino a alteração do polo passivo, com a substituição pretendida. 

Após, intime-se a parte Executada para fins do art. 16 da Lei nº 6.830/80. 

Intime-se e cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 1 de agosto de 2019. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002921-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CR ORION LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002921-96.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: CR ORION LTDA - ME Vistos, Trata-se de 

Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal, perseguindo o 

recebimento do valor grafado na Certidão de Dívida Ativa, todavia, a 

exequente pugnou pela extinção do feito ante a quitação do débito. É a 

síntese. Fundamento e Decido. Restou demonstrado que a liquidação do 

débito ocorreu durante o curso do processo de execução, impondo-se 

desta forma a extinção do presente feito em razão da parte devedora 

satisfazer a obrigação. Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 

924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

E DECLARO EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito. Sem 

condenação em honorários advocatícios por estarem pagos, assim como 

não há condenação em honorários para o exequente, haja vista o 

executado deu casa a ação. Custas a encargo do executado. Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. P. 

R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1005567-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETROLUZ LUBRIFICANTES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005567-79.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: PETROLUZ LUBRIFICANTES LTDA Vistos, Trata-se de 

Execução Fiscal proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, perseguindo 

o recebimento do valor grafado na Certidão de Inscrição de Dívida Ativa nº 

2017218285. A parte exequente manifestou pela desistência da ação, 

visto que a mesa CDA está sendo executada na Ação PJe nº 

1005569-49.2018.8.11.0002. É a síntese. Fundamento e Decido. Restou 

demonstrado que não houve liquidação do débito durante o curso do 

processo de execução e sim a pré-existência de outra execução fiscal 

relativa a mesma CDA, impondo-se desta forma a extinção do presente 

feito. Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 337, c/c 485, inciso 

V, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito. Com o trânsito em julgado e 

observado as formalidades de estilo, arquivem-se. Sem custas. P. R. I. 

VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003379-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EQUIPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003379-16.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: EQUIPE CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal, perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de 

Dívida Ativa, todavia, a exequente pugnou pela extinção do feito ante a 

quitação do débito. É a síntese. Fundamento e Decido. Restou 

demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso do 

processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do presente 

feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação. Por tais razões 

e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, 

com julgamento de mérito. Sem condenação em honorários advocatícios 

por estarem pagos, assim como não há condenação em honorários para o 

exequente, haja vista o executado deu casa a ação. Custas a encargo do 

executado. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de 

estilo, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003252-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003252-78.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE EXECUTADO: MRS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 

Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Municipal, perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de 

Dívida Ativa, todavia, a exequente pugnou pela extinção do feito ante a 

quitação do débito. É a síntese. Fundamento e Decido. Restou 

demonstrado que a liquidação do débito ocorreu durante o curso do 

processo de execução, impondo-se desta forma a extinção do presente 

feito em razão da parte devedora satisfazer a obrigação. Por tais razões 

e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente feito, 

com julgamento de mérito. Sem condenação em honorários advocatícios 

por estarem pagos, assim como não há condenação em honorários para o 

exequente, haja vista o executado deu casa a ação. Custas a encargo do 

executado. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de 

estilo, arquivem-se. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 28 de fevereiro de 2020. 

Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000040-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RDB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000040-49.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT EXECUTADO: RDB INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA - ME Vistos, Intime-se o exequente para manifestação 

em termos de prosseguimento, em 15 dias. Certificada a sua inércia, ao 

arquivo provisório, nos termos do Art. 40 da Lei 6830/80. Cumpra-se. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008258-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXATA - ATACADO E VAREJO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - 

ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008258-66.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: EXATA - ATACADO E VAREJO DE COSMETICOS E 

PERFUMARIA LTDA - ME Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta 

pelo ESTADO DE MATO GROSSO, perseguindo o recebimento do valor 

grafado na Certidão de Dívida Ativa nº 2017495415. A parte exequente 

manifestou pela desistência da ação, visto que a mesa CDA está sendo 

executada na Ação PJe nº 100825781.2018.8.11.0002. É a síntese. 

Fundamento e Decido. Restou demonstrado que não houve liquidação do 

débito durante o curso do processo de execução e sim a pré-existência 

de outra execução fiscal relativa a mesma CDA, impondo-se desta forma a 

extinção do presente feito. Por tais razões e, com sustentáculo nos 

artigos 337, c/c 485, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, JULGO 

E DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito. Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, arquivem-se. 

Sem custas. P. R. I. VÁRZEA GRANDE, 23 de março de 2020. Alexandre 

Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1009509-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTATO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009509-56.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT EXECUTADO: CONTATO 

REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME Vistos, Intime-se o exequente 

para manifestação em termos de prosseguimento, em 15 dias. Certificada 

a sua inércia, ao arquivo provisório, nos termos do Art. 40 da Lei 6830/80. 

Cumpra-se. Int. VÁRZEA GRANDE, 3 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-106 MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO

Processo Número: 1009253-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DE ABREU (IMPETRANTE)
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ROSIMEIRE MARIA DE SOUZA MESOMO (IMPETRANTE)

PAULO RODRIGUES DOS SANTOS (IMPETRANTE)

MARTINHA MARIA COSTA (IMPETRANTE)

JUSTIMIANO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA DA SILVA RIBEIRO OAB - MT10242-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS (IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA VG (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009253-79.2018.8.11.0002. IMPETRANTE: PAULO RODRIGUES DOS 

SANTOS, MARTINHA MARIA COSTA, JUSTIMIANO DA SILVA, ROSIMEIRE 

MARIA DE SOUZA MESOMO, MARIA JOSE LOPES DE ABREU IMPETRADO: 

PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE 

DE CAMPOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA VG, 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Considerando a interposição do 

Recurso de Apelação pelo Requerido, intime-se a parte adversa para 

apresentar as contrarrazões. Com ou sem resposta, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

nossas homenagens. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. VÁRZEA 

GRANDE, 3 de março de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006834-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON BATISTA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THABATTA CATIUCH DE MORAES BASTOS OAB - MT16541/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESPONSAVEL TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE, PELO CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA Nº 02/2017 - 

PMVG, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017 (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006834-18.2020.8.11.0002. IMPETRANTE: WANDERSON BATISTA DA 

SILVA IMPETRADO: RESPONSAVEL TÉCNICO DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE VÁRZEA GRANDE, PELO CONCURSO PÚBLICO EDITAL DE ABERTURA 

Nº 02/2017 - PMVG, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2017 Vistos. Nos termos do 

artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009, notifique-se a parte impetrada para prestar 

informações, no prazo legal. Após, voltem-me conclusos para a 

apreciação da liminar almejada. Expeça-se o necessário. Int. VÁRZEA 

GRANDE, 4 de março de 2020. Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 544964 Nr: 12334-53.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUTE ADRIANE TEIXEIRA, GABRIEL BRITES DE 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

FERNANDA MENDES PEREIRA - OAB:MT 4.455

 Isto posto, julgo parcialmente procedente a denúncia para:CONDENAR o 

réu GABRIEL BRITES DE MORAIS, suficientemente qualificado nos autos, 

nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com as implicações do 

art. 2º, a Lei n. 8.072/90, c/c art. 65, I, do Código Penal.E ABSOLVER a ré 

RUTE ADRIANE TEIXEIRA, suficientemente qualificada nos autos, do crime 

de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), nos termos do 

art. 386, VII, do Código de Processo Penal.Passo a dosar a pena –Das 

circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal todas são favoráveis 

ao réu, já que não há nos autos nada que revele o contrário.Por estes 

motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 

11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo 

legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias 

multas.Reconheço a atenuante da maioridade penal relativa (art. 65, I, do 

Código Penal), porém a pena está em seu mínimo legal.Não há 

agravantes.Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes 

acima.Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da 

pena.....Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1009344-04.2020.8.11.0002

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

DANILO DE OLIVEIRA NUNES OAB - MT10022-O (ADVOGADO(A))

ERNESTINA DEBORA SANTOS FONTES OAB - 934.032.671-72 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR HENRIQUE DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

REQUERENTE: ERNESTINA DÉBORA SANTOS FONTES ENDEREÇO: AV. 31 

DE MARÇO, N° 8, COHAB CRISTO REI, CEP: 78.120-000 – VÁRZEA 

GRANDE/MT. TELEFONE: (XX) XXX REQUERIDO: VILMAR HENRIQUE DE 

ALMEIDA ENDEREÇO: RUA CAPITÃO CUNHA MATOS, S/N, BAIRRO: 

JARDIM MARAJOARA/ITORORÓ (ESQUINA COM A RUA COXIPONÉS) – 

VÁRZEA GRANDE/MT. TELEFONE: (65) 99620-2173, 99220-5012, 

99281-0820 e (66) 99232-2053 VISTOS. Trata-se de Medidas Protetivas, 

pleiteadas pela(s) Requerente(s), nos termos do art. 18 da Lei 11.340/06, 

restando configurada a urgência, conforme disciplina legal, em obediência 

aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), 

segurança (art. 5º, caput) e assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e 

proteção. Extrai-se dos autos que a(s) vítima(s) sofreu (sofreram), em 

tese, violência doméstica pelo cometimento, em tese do(s) crime tipificado 

nos autos, por parte do(s) requerido(s), pleiteando as Medidas Protetivas 

nos termos da Lei nº 11.340/2006. Assim, restando configurada a 

necessidade da medida cautelar de urgência requeridas pela(s) 

ofendida(s), conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da(s) 

ofendida(s), pelo prazo de 06 (seis) meses, determinando: PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE APROXIMAR-SE DA OFENDIDA, DE SEUS FAMILIARES E 

DAS TESTEMUNHAS, fixando o limite mínimo de 500 (Quinhentos) metros 

de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06). PROIBIÇÃO AO 

AGRESSOR DE MANTER CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES 

E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO (art. 22, III, 

“b”, da Lei 11.340/06). PROIBIÇÃO AO AGRESSOR DE FREQÜENTAR A 

RESIDÊNCIA DA OFENDIDA E DE SEUS FAMILIARES, bem como seu 

eventual local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e 

psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei 11.340/06). No cumprimento do 

mandado, o Sr. Oficial de Justiça deverá explicar ao agressor que, por 

ora, apenas se trata de medidas assecuratórias protetivas, informando-lhe 

ainda que, nos temos do artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (incluído pela Lei 

n. 13.641/2018), in verbis: “Descumprir decisão judicial que defere 

medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena: detenção de 03 

(três) meses a 02 (dois) anos”, sem prejuízo de aplicação de outras 

sanções penais cabíveis. Fica, desde já, autorizado ao senhor oficial de 

justiça que as diligências para cumprimento desta decisão, sejam 

realizadas com os benefícios do parágrafo único, do art. 14, da Lei nº 

11.340/06, c/c os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil, por 

aplicação supletiva (art. 13, Lei nº 11.340/06). Comunique-se ao douto 

Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 11.340/06) e encaminhe-se a(s) 

ofendida(s) para atendimento na Assistência Judiciária (Defensoria 
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Pública), nos termos do art. 27 da Lei 11.340/06. Comunique-se à 

autoridade policial informando-lhe sobre o deferimento, por meio desta 

decisão, do Pedido das medidas protetivas de urgência apresentado 

pela(s) vítima(s), bem como para requisitar-lhe a remessa do respectivo 

Inquérito Policial no prazo legal, caso tenha sido instaurado, segundo 

exigência contida na regra do art. 12, inciso VII, da Lei Federal nº 

11.340/06, c/c a do art. 10, do Código de Processo Penal, servindo esta 

decisão como próprio ofício a ser encaminhado. Proceda-se a devida 

inclusão de dados, para fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 

11.340/06. TENDO EM VISTA QUE A URGÊNCIA DA MEDIDA, DETERMINO 

QUE O CUMPRIMENTO DOS MANDADOS SEJAM REALIZADOS PELO 

OFICIAL PLANTONISTA, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO DE INTIMAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. Outrossim, 

determino, também, que a Senhora Gestora conste nos mandados os 

telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar no momento do 

cumprimento feito pelo Senhor Oficial de Justiça. Defiro o pedido e 

determino que a vítima seja acompanhada pela “Patrulha Maria da Penha”, 

devendo vir aos autos os respectivos relatórios. Comunique-se à 

Coordenação da Patrulha Maria da Penha, via e-mail, servindo esta 

decisão de ofício. As medidas protetivas terão validade por 06 (seis) 

meses, a partir da data do seu deferimento, salvo se a vítima manifestar 

previamente pela sua revogação antes do referido prazo determinado. Em 

não havendo manifestação, com o transcurso do prazo de 06 (seis) 

meses, as medidas protetivas restarão automaticamente revogadas. 

Consigo, por oportuno, que em sendo o caso, diante de novas 

circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação das 

medidas protetivas perante a Delegacia Competente. INTIMEM-SE as 

partes. Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. 

Cumpra-se. Trasladem-se as principais peças destes autos para o 

respectivo Inquérito Policial/Ação Penal, se houver. Após arquivem-se. 

Várzea Grande-MT, 25 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: 1013336-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILSON DE CAMPOS MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599802-6

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016747-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA CARVALHO MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA OAB - MT25761-O 

(ADVOGADO(A))

DANILO RUIZ RODRIGUES OAB - MT26081/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 que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599803-4

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008905-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR FERNANDO DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDAIMES ELOS EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1008905-27.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEOMAR FERNANDO DA 

COSTA FILHO REQUERIDO: ANDAIMES ELOS EQUIPAMENTOS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Vistos etc. Em análise dos autos, observo que 

não há elementos probantes suficientes para a solução do litígio oposto 

entre as partes, sendo imprescindível maior dilação probatória para o 

esclarecimento quanto ao acidente de trânsito, motivo pelo qual DESIGNO 

Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09 de maio de 2020, às 

09:40 horas, que deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (art. 37 da Lei 

9.099/95). INTIMO as partes para que compareçam e tragam as suas 

testemunhas, nos termos do artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Intimem-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1012729-91.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS NUNES SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORVALINO GLERIAN OAB - MT18906-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599806-9

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014517-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

DESPACHO Número do Processo: 1014517-43.2019.8.11.0002 Polo Ativo: 

Rosiane Oliveira Dias Polo Passivo: Mercantil Canopus Comércio de 

Motocicletas LTDA Vistos etc. Em análise dos autos, observo que não há 

elementos probantes suficientes para a solução do litígio oposto entre as 

partes, sendo imprescindível maior dilação probatória, conforme pleiteado 

pela parte Requerida na contestação, a fim de que comprove os fatos, 

bem como para oitiva das partes e testemunhas, devendo para tanto as 

partes trazerem as testemunhas independente de intimação, sob pena de 

preclusão. DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 05 de 

maio de 2020, às 10:20 horas, que deverá ser dirigida pelo Juiz Leigo (art. 

37 da Lei 9.099/95). Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015761-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO FRANCISCO NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))
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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 que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599808-5

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007804-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESMARLEY LIMA DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599810-7

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016429-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHOZER JEFFERSON DANTAS (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599813-1

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1015786-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA XAVIER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599817-4

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016563-05.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE SOARES GOMES SILVA (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:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599818-2, bem como intimar a reclamada para pagar o saldo 

remanescente no prazo legal sob pena de penhora

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014934-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIS TATIANE RODRIGUES DO PRADO (EXECUTADO)

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599824-7

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009468-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA PIRES DE PAULA (AUTOR)

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 (REU)

 

PROCESSO n. 1009468-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CARMELITA 

PIRES DE PAULA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 26 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: 1009472-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA DOMINGAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1009472-24.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ERIKA 

DOMINGAS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 20/05/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013608-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA NUNES MOREIRA DE ALBUQUERQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599873-5

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012845-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIOZANA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599874-3

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009697-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA SILVIA NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599875-1

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006396-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA COSTA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599876-P, BEM COMO INTIMAR A RECLAMADA PARA PAGAR O SALDO 

REMANESCENTE NO PRAZO LEGAL SOB PENA DE PENHORA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012987-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR REOLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599878-6

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009212-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA CAROLINE RAMOS DEVAUX (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 11/10/2019 16:55 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009212-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA CAROLINE RAMOS DEVAUX (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT17627-O (ADVOGADO(A))

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599879-4

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016586-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ OAB - MT25108/O (ADVOGADO(A))

DANILO GREGORY SOARES DA SILVA OAB - MT18989-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599880-8

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010104-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BONDESPACHO DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/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))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599881-6

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010240-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO BARROS ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

599710-0

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1013826-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA SAMPAIO BARRETTI SHIMIZU OAB - MT25499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ROSIANE BEZERRA COSTA 76451690287 (EXECUTADO)

 

Face o AR juntado aos autos manifeste-se a EXEQUENTE.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007179-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELWEENNY NATHANNY EDWIRGES DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Face o AR juntado aos autos manifeste-se a EXEQUENTE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009479-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN VIANA DE MAGALHAES DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009479-16.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:IVAN VIANA DE 

MAGALHAES DIAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: INTELIG 

TELECOMUNICACOES LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 20/05/2020 Hora: 17:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 de março de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018620-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCICLEIA MARIA DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018620-93.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A): CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos 

legais e custas processuais, se houver, sob pena de penhora, 

ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o 

pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários 

advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 

523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 27/03/2020 

08:53:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019082-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NATALLI SCHUWEITZER SPINDOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUNIO CESAR DE NORONHA OAB - MT15391-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1019082-50.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT3056-O, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 27 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

27/03/2020 08:59:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012369-59.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HERONDINA ROSA DE JESUS SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1012369-59.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

AOTORY DA SILVA SOUZA - MS7785-A, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

27/03/2020 09:07:19

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010550-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIAS FERREIRA DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

Processo n. 1010550-87.2019.8.11.0002 Manifeste-se a exequente no 

prazo de 05 dias, indicando bens à penhora ou requerendo o que 

entender de direito em cumprimento ao despacho ID 29430864. VÁRZEA 

GRANDE, 27 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MARCI 

FERRI CARVALHO DIAS 27/03/2020 09:05:46

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1019795-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO FABISIAK WUDARSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1019795-25.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) EXECUTADO: JAIR DEMETRIO - MT15904-O, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do 

CPC). VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 27/03/2020 09:08:49

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1018664-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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NATURA COSMÉTICOS S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSE TEODORO ASSUNCAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018664-15.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A): EVALDO LUCIO DA SILVA - MT10462-O, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do 

CPC). VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 27/03/2020 09:11:22

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009484-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANUSA RODRIGUES LEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009484-38.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VANUSA 

RODRIGUES LEONEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ITAU UNIBANCO S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 20/05/2020 Hora: 

16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 

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: 1012606-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA REGINA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte DEVEDORA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito, conforme cálculo juntado pela parte credora ID 

30598873. Transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento 

voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, 

ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de 

seguintes do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012606-93.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA REGINA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte DEVEDORA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito, conforme cálculo juntado pela parte credora ID 

30598873. Transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento 

voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, 

ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de 

seguintes do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009508-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA TORRES LEGHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1009508-66.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARA CRISTINA 

TORRES LEGHI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SIMONE APARECIDA 

MENDES PEREIRA 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: 20/05/2020 Hora: 17:25 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 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: 1009519-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE ANDRESSA BENITES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009519-95.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MICHELE 

ANDRESSA BENITES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES 

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 Data: 21/05/2020 Hora: 

13:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 

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: 1009527-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO BENEDITO FELIX DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009527-72.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:CASSIO 

BENEDITO FELIX DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA, FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES 

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 Data: 21/05/2020 Hora: 

14:40 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 

de março de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010782-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLODEMIL SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA OAB - MT17809-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010782-02.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

MS7785-A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os 

acréscimos legais e custas processuais, se houver, sob pena de 

penhora, ADVERTINDO-O(A) que, transcorrido o prazo acima mencionado 

sem o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e 

honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido (art. 523 de seguintes do CPC). VÁRZEA GRANDE, 27 de março 

de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

27/03/2020 12:26:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020099-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE RIBEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020099-24.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA - MT16622-O, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID. 30660226, 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 

27 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 27/03/2020 12:33:31

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1020140-88.2019.8.11.0002

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:

JOSE WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1020140-88.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADO: MARCOS DE QUEIROZ RAMALHO - PR15263-O, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do 

CPC). VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 27/03/2020 12:37:51

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009536-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAOLA DA SILVA ANJOS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009536-34.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PAOLA DA 

SILVA ANJOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS GUSTAVO 

LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 21/05/2020 Hora: 14:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 de março de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010629-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAILSON JUNIOR DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

 

Manifeste-se a parte credora, tendo em vista o decurso do prazo sem o 

pagamento voluntário da obrigação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010780-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOEMI FERREIRA DE CARVALHO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1010780-32.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação da parte executada, na pessoa do(a) 

ADVOGADOS DO(A) EXECUTADO: JADILTON ARAUJO SANTANA - 

MT18646-E, KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS - MT22797-O, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e 

custas processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O(A) 

que, transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, 

o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 

10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de seguintes do 

CPC). VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Assinado eletronicamente 

por: MAIRA DA SILVA MORAES 27/03/2020 13:32:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014461-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte DEVEDORA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito, conforme cálculo juntado pela parte credora, ID 

29790408. Transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento 

voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, 

ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de 

seguintes do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014461-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte DEVEDORA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito, conforme cálculo juntado pela parte credora, ID 

29790408. Transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento 

voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, 

ambos em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido (art. 523 de 

seguintes do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009537-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSO MANOEL FIGUEIREDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009537-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDILSO MANOEL 

FIGUEIREDO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 

14:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 

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: 1009540-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSO MANOEL FIGUEIREDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009540-71.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDILSO MANOEL 

FIGUEIREDO PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

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 II Data: 21/05/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 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: 1013620-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR BAYLAO DE MORAIS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1013620-15.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES - MT23879/O,para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar sobre o deposito realizado ID. 30105472, 

pugnando o que entender de direito, em caso de concordância informar 

dados bancários, para fins de expedição de Alvará.. VÁRZEA GRANDE, 

27 de março de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 27/03/2020 13:48:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014246-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO FREITAS DE OLIVEIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ARTUR DE LIMA OAB - MT26559/O (ADVOGADO(A))

ANTONIA ROSANA PERIN OAB - MT0011809A (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. 1014246-34.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: 

MAYARA BENDO LECHUGA - MT20191-A, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 27/03/2020 

13:56:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009543-26.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENIFER DE ALMEIDA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009543-26.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JENIFER DE 

ALMEIDA MONTEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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: 25/05/2020 Hora: 12:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 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: 1012046-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON DA SILVA SOARES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))
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Processo n. 1012046-54.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado: VALDENIR RODRIGUES 

BARBOSA FILHO - MT21642-O, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar sobre o deposito realizado ID. 30698719, pugnando o que 

entender de direito, em caso de concordância informar dados bancários, 

para fins de expedição de Alvará. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 

2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 

27/03/2020 14:03:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009545-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIAN MARCIEL OLIVEIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009545-93.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:GIAN MARCIEL 

OLIVEIRA DA FONSECA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 25/05/2020 Hora: 12:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 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: 1020767-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DORA VENIRA ROZA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA DE SOUZA MELEGARI OAB - MT25269/O 

(ADVOGADO(A))

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR OAB - MT23223-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))

 

Processo n. 1020767-92.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - MT23223-O, VIVIANE APARECIDA 

DE SOUZA MELEGARI - MT25269/O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 27/03/2020 

15:08:57

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009329-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELLY CHRISTINY RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009329-35.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EMANUELLY CHRISTINY 

RODRIGUES PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. INTIME-SE a parte autora, 

para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos, cópia do 

histórico de consumo e do histórico de pagamento, referente aos últimos 

12 (doze) meses (Art. 320 do CPC), bem como contrato de locação 

originalmente assinado (id. 30666402), sob pena de indeferimento da 

liminar vindicada. Informo que os documentos supracitados podem ser 

retirados pela internet, no site da reclamada, obviamente à exceção do 

contrato. 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 vinda 

desnecessária da parte autora à solenidade, a qual será novamente 

designada após o cumprimento da diligencia pela parte, se for o caso. 

Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009511-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009511-21.2020.8.11.0002. REQUERENTE: PAULINO HEMENEGILDO DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. INTIME-SE a parte autora, 

para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 

321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando aos autos, 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 é de 11.09.2018 (id. 30745831). A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiencia designada, evitando a perda do ato, a qual será 

novamente designada após o cumprimento da diligencia pela parte, se for 

o caso. Após o decurso do prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007122-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO SAN MARCO II (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA APARECIDA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007122-63.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO EDIFICIO SAN 

MARCO II EXECUTADO: CARMEM LUCIA APARECIDA DO NASCIMENTO 

Vistos etc. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, 

colacionando aos autos, 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 é 

de 08.03.2018 (id. 29810435). A não apresentação do documento na 

forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, 

Parágrafo único do CPC/2015). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, sem manifestação, volte-me os autos conclusos para 

extinção. Em caso de atendimento da determinação acima, de-se 

prosseguimento, cumprindo-se as providencias abaixo. DETERMINO a 

CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 
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pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA 

DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte 

executada para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, 

PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os 

autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à 

penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, 

venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para 

que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. 

Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do 

bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018659-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE TEODORO ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1018659-90.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: PAULO 

EDUARDO PRADO - MT16940-A, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 27/03/2020 

15:46:03

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009551-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DA SILVA FERNANDES (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)

 

PROCESSO n. 1009551-03.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VIVIANE DA 

SILVA FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLOS 

GUSTAVO LIMA FERNANDES POLO PASSIVO: ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 21/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 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: 1007278-51.2020.8.11.0002

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:

CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007278-51.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: CELSO BIANCARDINI GOMES DA SILVA JUNIOR 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007833-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEICIANE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007833-68.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: CLEICIANE PEREIRA DA SILVA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 
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deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007850-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA DO NASCIMENTO VENIALGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007850-07.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: VANIA DO NASCIMENTO VENIALGO Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007858-81.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MIRIAM DA COSTA FONTES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007858-81.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: DEBORA MIRIAM DA COSTA FONTES Vistos 

etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007879-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAROLYNE TOLEDO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007879-57.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: KAROLYNE TOLEDO RIBEIRO Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 
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INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007899-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL NATAN DA COSTA PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007899-48.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: JOEL NATAN DA COSTA PEREIRA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008207-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN OAB - MT23046-O (ADVOGADO(A))

MARINE MARTELLI OAB - MT23062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SEBASTIAO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008207-84.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP 

EXECUTADO: MANOEL SEBASTIAO DE CAMPOS Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008217-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO SERGIO PRADO GARCIA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE SILVA MORANDI OAB - MT15961-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM PEDRO II (EXECUTADO)

HOREBE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008217-31.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: MAURO SERGIO PRADO 

GARCIA DE SOUZA EXECUTADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL DOM 

PEDRO II, HOREBE ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME Vistos etc. 

INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 321, Parágrafo Único do CPC/2015, colacionando 

aos autos, 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 é de 23.09.2015 (id. 

30156631). A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do 

CPC/2015). Após o decurso do prazo acima mencionado, sem 

manifestação, volte-me os autos conclusos para extinção. Em caso de 

atendimento da determinação acima, de-se prosseguimento, cumprindo-se 

as providencias abaixo. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 
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Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008225-08.2020.8.11.0002

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:

EDNAY FERREIRA POMPILHO DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008225-08.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: EDNAY FERREIRA POMPILHO DE FREITAS Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008905-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR FERNANDO DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDAIMES ELOS EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-O 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA 17/10/2019 16:55 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008905-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR FERNANDO DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDAIMES ELOS EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-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: 

1008905-27.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução Sala: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

27/03/2020 16:13:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008905-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEOMAR FERNANDO DA COSTA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDAIMES ELOS EQUIPAMENTOS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT10001-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: 

1008905-27.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução Sala: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 12/05/2020 Hora: 09:40 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

27/03/2020 16:14:17

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008279-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS ALBUES DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008279-71.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: VINICIUS ALBUES DE CAMPOS Vistos etc. Trata-se de 

execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA 

para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, 

POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. 

Decorrido o prazo concedido à parte executada para adimplemento ou 

nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - 

Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não havendo 

pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, havendo 

pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, do 

contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008539-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO CAMARA VIEIRA (EXECUTADO)

LARISSA DO NASCIMENTO DIAS MACENA VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008539-51.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: DANILO CAMARA VIEIRA, LARISSA DO NASCIMENTO DIAS 

MACENA VIEIRA Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, 

VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008669-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RUBI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR LIMA DE ARRUDA OAB - MT16198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DOUGLAS VIANA DA ROCHA (EXECUTADO)

ROBERTO MARTINS JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008669-41.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RUBI 

EXECUTADO: FRANCISCO DOUGLAS VIANA DA ROCHA, ROBERTO 

MARTINS JUNIOR Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento do débito cobrado, POR CARTA COM AR, 

VALENDO A VIA DESTA DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo 

concedido à parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a 

penhora, PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, 

voltem os autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação 

de bens à penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de 

bens, venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário 

para que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos 

bastem à satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte 

credora. Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se 

AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, 

designe-se audiência de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, 

cientificando: - A EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição 

dos Embargos à Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida 

audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título original que embasa a 

execução deverá ser apresentado até a data designada para sessão de 

conciliação, na Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser 

carimbado e comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do 

feito, segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008854-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA UNIVERSIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULINA PIRES DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008854-79.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VILLA UNIVERSIA EXECUTADO: EULINA PIRES DE MORAES Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 
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EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 

havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009019-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MHYCHELY NAZARETH DA SILVA - EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JHENNYFER MORAES DE SIQUEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009019-29.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: MHYCHELY NAZARETH DA 

SILVA - EIRELI - ME EXECUTADO: JHENNYFER MORAES DE SIQUEIRA 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA 

DECISÃO COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada 

para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da 

seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - 

Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo 

devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos 

conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a 

penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do 

crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. Feita a 

penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem 

penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência de 

tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, valendo a via 

desta decisão como CARTA, conforme acima determinado. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011439-10.2020.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE RODRIGUES DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO VASCONCELOS ORMOND OAB - MT25523/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1011439-10.2020.8.11.0001. TESTEMUNHA: JOSUE RODRIGUES DE 

ALMEIDA TESTEMUNHA: WESTERN UNION CORRETORA DE CAMBIO S.A. 

Vistos, etc. Acolho a competência declinada de id. 30112845. Analisando 

a inicial, não se vislumbra qualquer pedido de tutela de urgência e/ou 

evidência. DESIGNO NO EVENTO SEGUINTE A AUDIENCIA DE 

CONCILIAÇÃO, intimando-se as partes. Defiro a gratuidade de Justiça, 

com escoro no Art. 54 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicará em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão 

temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), 

excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência de 

conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para apresentar 

proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, 

constatando-se a já apresentação de contestação e impugnação à 

contestação nestes autos, e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intime-se. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009195-08.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES OAB - MT12409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENTA DE OLIVEIRA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009195-08.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: GLAUCO LUIGI DALL AGLIO 

FERREIRA EXECUTADO: BENTA DE OLIVEIRA BATISTA Vistos etc. 

Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da parte 

EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 

débito cobrado, POR CARTA COM AR, VALENDO A VIA DESTA DECISÃO 

COMO CARTA. Decorrido o prazo concedido à parte executada para 

adimplemento ou nomeação de bens a penhora, PROCEDA-SE da seguinte 

forma: I - Realizado o pagamento, voltem os autos conclusos; II - Não 
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havendo pagamento e nem nomeação de bens à penhora pelo devedor e, 

havendo pedido de penhora on line de bens, venham os autos conclusos, 

do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para que se promova a penhora e 

remoção de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito, os quais 

deverão ser depositados à parte credora. Feita a penhora e remoção, 

IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do bem penhorado; III - Efetivada 

a penhora dos bens, designe-se audiência de tentativa de conciliação. 

INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A EXECUTADA, de que a 

oportunidade para interposição dos Embargos à Execução, por escrito ou 

verbalmente, é na referida audiência; e - A EXEQUENTE, de que o título 

original que embasa a execução deverá ser apresentado até a data 

designada para sessão de conciliação, na Secretaria desse Juizado 

Especial Cível, a fim de ser carimbado e comprovar a idoneidade do 

mesmo, sob pena de extinção do feito, segundo o que dispõe o Enunciado 

126 do FONAJE/2009,in verbis: ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica 

de título extrajudicial, o título de crédito será digitalizado e o original 

apresentado até a sessão de conciliação ou prazo assinado, a fim de ser 

carimbadoou retidopela secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - 

Não sendo localizados bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para que os indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do feito, nos termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, 

DEFIRO as benesses do Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, valendo a via desta decisão como CARTA, conforme acima 

determinado. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009444-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR COSMO DO NASCIMENTO EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009444-56.2020.8.11.0002. AUTOR: DEVANIR COSMO DO NASCIMENTO 

EIRELI - ME REU: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte 

autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, para juntar 

documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – 

devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e 

SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no máximo 60 

(sessenta) dias, pois o documento juntado no id. 30725901 está 

incompleto e não tem a identificação do emissor, inviabilizando o pedido de 

dano moral. A não apresentação do documento na forma ora determinada 

implicará em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). 

Considerando o tempo necessário para a emenda ora determinada, 

cancelo a audiência designada, evitando a vinda desnecessária da parte 

autora à solenidade, a qual será novamente designada após o 

cumprimento da diligência pela parte, se for o caso. Após o decurso do 

prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e 

volte-me os autos conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014517-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014517-43.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução Sala: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:20 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

27/03/2020 16:32:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014517-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/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 JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1014517-43.2019.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Instrução Sala: AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO Data: 05/05/2020 Hora: 10:20 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

27/03/2020 16:32:58

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009563-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA PINTO NAKATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT12320-N (ADVOGADO(A))

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009563-17.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SONIA MARIA 

PINTO NAKATA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ AUGUSTO 

ARRUDA CUSTODIO, EDNÉIA SILVANA GONÇALVES POLO PASSIVO: 

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 21/05/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 27 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: 1020419-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1020419-74.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MARCOS 

ADRIANO BOCALAN - MT9566-O, para apresentar as contrarrazões ao 

recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42, § 2º, da Lei 

9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 27/03/2020 

16:41:41

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1009570-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEIDE ANA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR OAB - MT13695-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1009570-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUZINEIDE ANA 

SANTANA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ENIO MARTIMIANO DA 

CUNHA JUNIOR POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

21/05/2020 Hora: 15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 27 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: 1009418-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA MARIA DA COSTA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009418-58.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: LUARA EUGENIA PAIVA DE 

ALMEIDA AMARAL EXECUTADO: MARCIA MARIA DA COSTA RODRIGUES 

Vistos etc. Trata-se de execução extrajudicial. DETERMINO a CITAÇÃO da 

parte EXECUTADA para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento 

do débito cobrado, POR CARTA COM AR. Decorrido o prazo concedido à 

parte executada para adimplemento ou nomeação de bens a penhora, 

PROCEDA-SE da seguinte forma: I - Realizado o pagamento, voltem os 

autos conclusos; II - Não havendo pagamento e nem nomeação de bens à 

penhora pelo devedor e, havendo pedido de penhora on line de bens, 

venham os autos conclusos, do contrário, EXPEÇA-SE o necessário para 

que se promova a penhora e remoção de tantos bens quantos bastem à 

satisfação do crédito, os quais deverão ser depositados à parte credora. 

Feita a penhora e remoção, IMEDIATAMENTE realize-se AVALIAÇÃO do 

bem penhorado; III - Efetivada a penhora dos bens, designe-se audiência 

de tentativa de conciliação. INTIMEM-SE as partes, cientificando: - A 

EXECUTADA, de que a oportunidade para interposição dos Embargos à 

Execução, por escrito ou verbalmente, é na referida audiência; e - A 

EXEQUENTE, de que o título original que embasa a execução deverá ser 

apresentado até a data designada para sessão de conciliação, na 

Secretaria desse Juizado Especial Cível, a fim de ser carimbado e 

comprovar a idoneidade do mesmo, sob pena de extinção do feito, 

segundo o que dispõe o Enunciado 126 do FONAJE/2009,in verbis: 

ENUNCIADO 126 -Em execução eletrônica de título extrajudicial, o título de 

crédito será digitalizado e o original apresentado até a sessão de 

conciliação ou prazo assinado, a fim de ser carimbadoou retidopela 

secretaria(Aprovado Fonaje Florianópolis/SC). IV - Não sendo localizados 

bens passíveis de penhora, INTIME-SE a parte exequente para que os 

indique, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 53, § 4ª da Lei 9.099/95. Desde já, DEFIRO as benesses do 

Art. 212 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007522-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNY DE JESUS MACHADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

MAECIO B. DE CARVALHO - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO OAB - RN119-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))
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JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009373-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES OAB - MT28003/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: 

1009373-54.2020.8.11.0002. AUTOR: MARIA DE LOURDES PEREIRA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DELARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS, aduzindo a parte autora 

que é responsável pela unidade consumidora UC 6/2160134-9, e teve seu 

fornecimento foi suspenso em 23.03, sendo informada que o corte se 

deve a uma fatura de janeiro no valor exorbitante de R$ 5.652,06 (cinco mil 

e seiscentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), da qual nem tinha 

informação, afirmando que tal cobrança nunca chegou à sua residência, e 

possui diversos problemas de saúde, alegando que tentou resolver 

administrativamente, mas sem sucesso. Por essas razões, requer a 

concessão da medida liminar a fim de que a requerida restabeleça o 

fornecimento de energia de sua unidade consumidora, sob pena de multa 

diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Decido. Compulsando os autos, a 

priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial apresentam-se 

verossímeis, porquanto consta dos documentos juntados o extrato do 

histórico do consumo/contas da unidade consumidora (id. 30691221), 

restando a com vencimento em 04.02.2020 no valor anunciado, distoando 

da média dos demais meses, além d fatura questionada (id. 30691226), 

além de documentos quanto sua saúde (id. 30691228), 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 RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora UC 

6/2160134-9, bem como SUSPENDA a cobrança da fatura apontada e SE 

ABSTENHA DE NEGATIVAR o nome do autor, tudo sob pena de multa 

diária a ser arbitrada por este Juízo. 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, 
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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. IMPORTANTE: Em razão da 

suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do 

CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência 

de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para 

apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, 

apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 

sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005762-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO POENTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1005762-30.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO POENTE EXECUTADO: CARLOS ALBERTO DA SILVA 

JUNIOR Visto. Defiro a penhora on line via BACENJUD dos valores 

executados, sendo o resultado infrutífero. 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 05 dias, sob 

pena de extinção. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009508-66.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CRISTINA TORRES LEGHI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - MT5019-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009508-66.2020.8.11.0002. AUTOR: MARA CRISTINA TORRES LEGHI 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDO COBRADO, aduzindo a 

parte autora que é responsável pela unidade consumidora UC 

6/2774989-4, e que já existe processo questionando as faturas de janeiro 

e fevereiro/2020 (autos nº 1005681-47.2020.811.0002), as quais estão 

com a cobrança suspensa por força de liminar deferida, afirmando que a 

fatura de março chegou no mesmo patamar daquelas, sendo que a 

residência está ainda desocupada, afirmando que vem tentando resolver 

administrativamente com a ENERGISA, mas sem sucesso. 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 e se abstendo de negativar seu nome, 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$ 

1.131, 88 (um mil e cento e trinta e um reais e oitenta e oito centavos), com 

vencimento em 16.03.2020 (id. 30746119), e os autos suscitados 

questionam uma no valor de R$ 955,61 (novecentos e cinquenta e cinco 

reais e sessenta e um centavos) com vencimento 21.01.2020 (id. 

29451447), e outra no valor de R$ 1.123,81 (um mil e cento e vinte e três 

reais e oitenta e um centavos) com vencimento 19.02.2020 (id. 29451448) 

daquele feito, e diante do histórico do consumo da unidade consumidora 

exposta no corpo da fatura, constata-se que nos últimos doze meses não 

existiu consumo algum, à exceção da cobrança do mínimo em novembro e 

dezembro/2019, 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 6/2774989-4 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. IMPORTANTE: Em razão da 

suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do 

CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência 

de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para 

apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, 

apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 
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sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009365-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN JOSE ALVES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA OAB - MT13792/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 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: 

1009365-77.2020.8.11.0002. AUTOR: RENNAN JOSE ALVES RONDON 

REU: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, aduzindo a 

parte autora que em novembro/2019 adquiriu um pacote de viagens na 

empresa requerida, pagando pelo mesmo o valor total de R$ 3.111.11 (três 

mil e cento e onze reais e onze centavos), para 02 (duas) pessoas, que 

foram parcelados em 10 vezes de R$ 311,11 (trezentos e onze reais e 

onze centavos), através de cartão de crédito, percebendo na fatura de 

dezembro/2019 que o valor foi lançado em dobro pela pessoa que o 

atendeu, e desde então vem tentando resolver administrativamente, mas 

sem sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar para que a 

requerida realize a suspensão do lançamento das parcelas vincendas na 

fatura do autor da importância erroneamente lançada pela reclamada 

correspondente à 10 (dez) parcelas de R$ 311,11 (trezentos e onze reais 

e onze centavos), determinando a devolução em dobro de todas as 

parcelas pagas até a presente data, totalizando R$ 2.488,88 (Dois mil e 

quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos), 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 parcial da tutela 

antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este momento 

e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte 

autora, vez que juntou o pedido de reserva do pacote (id. 30685111), 

e-mails trocados com a requerida confirmando a viagem (id. 30685113), 

fatura do cartão de crédito com o lançamento duplo do pacote parcelado 

(id. 30685115), liste de protocolos de atendimento (id. 30685117), 

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 PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA 

SUSPENDA A COBRANÇA EFETIVADA EM DOBRO no cartão de crédito da 

parte autora, até ulterior deliberação, sob pena de aplicação de multa 

diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, 

VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS 

da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento à audiência implicará em confissão e 

revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo 

magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que 

poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou 

DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da 

audiência, ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente 

implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 

9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da 

suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do 

CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência 

de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para 

apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, 

apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 

sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009535-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009535-49.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LOURIVAL MARTINS DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DÉBIO C/C INDENIZAÇÃO DANOS 

MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que é servidor público e contraiu 

em 2014 junto ao banco requerido um empréstimo consignado, mas além 

do valor do empréstimo, restou descontado valor referente a cartão de 

crédito – uma forma de compensar os juros mais baixos do consignado, 

sem informar o cliente sobre o fato, e tal importância - cartão de crédito - 

continua a ser descontada, e tentando resolver administrativamente a 

questão não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar 

para que seja suspenso o desconto referente a cartão de crédito em seu 

holerite, bem como se abstenha de negativar seu nome, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada. Decido. É certo que este Juízo vinha deferindo as 

liminares com teor análogo ao dos presentes autos. No entanto, a 

experiência dos procedimentos em relação à mesma matéria em discussão 

pelas diversas ações no mesmo sentido que aportam neste Juizado, induz 

à necessária revisão do entendimento até então adotado, com força de 

modificação. Com efeito, denota-se que entre a audiência de conciliação e 

o processo restar maduro para decisão definitiva com prolação de 

sentença, tal período geralmente não tem ultrapassado dois meses. E, 

ainda, considerando toda a movimentação necessária para o cumprimento 

da liminar pela Secretaria, motivando um trabalho que, com a sentença 

acaba por gerar retrabalho em período tão reduzido, há que ponderarmos 

para uma decisão mais acertada com a realidade vivenciada, em 

conformidade com os princípios regentes do rito especial. É certo que o 

período ora vivenciado com a pandemia, estando os prazos suspensos, 

pode ser estendida a temporada até a prolação de sentença, no entanto, 

friso manter a presente decisão, acreditando no retorno da normalidade 

em tempo mínimo. E, caso não seja esta a realidade, há que se ponderar 

que a presente decisão pode ser revista. Diante destas ponderações, e 

enquanto que na quase totalidade dos feitos os descontos já vêm 

perdurando por anos, como nos presentes autos: desde 2014, conclui-se 

não restar vigente a urgência e o perigo de dano a justificar a concessão 

da tutela em sede de cognição sumária. Desta forma, analisado os autos, 

verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não 

vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente, sendo sensato que se aguarde o regular 

encaminhamento processual. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente um dos requisitos 

que a autorizam - perigo de dano -, assegurando os preceitos do rito 

especial, como suscitado. Em tempo, INTIME-SE a parte autora para que 

junte aos autos planilha discriminada com as atualizações dos valores que 

entende devidos, diante do pedido de restituição. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 
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INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos 

prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), excepcionalmente 

conclamo as partes, independente da audiência de conciliação, a 

comparecer espontaneamente aos autos para apresentar proposta de 

acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar contestação, 

impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007522-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNY DE JESUS MACHADO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GIL LOPES OAB - MT6771-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

MAECIO B. DE CARVALHO - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS OCTACILIO BOCAYUVA CARVALHO OAB - RN119-A 

(ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1007522-14.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARYANNY DE JESUS 

MACHADO REQUERIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A, MAECIO B. DE 

CARVALHO - EPP Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interposto no ID 25656361, visando à correção da decisão proferida no ID 

25320881, sob o argumento de que ocorreu contradição, na medida em 

que a sentença homologou acordo realizado, e por não haver menção em 

relação ao segundo requerido MAECIO B. DE CARVALHO - EPP 

determinou o cancelamento da audiência e seu arquivamento, entretanto, 

informa este não fez parte do acordo e o processo deve continuar, 

pugnando pela modificação da decisão. Os embargos foram interpostos 

no prazo legal. A parte embargada MAECIO B. DE CARVALHO - EPP 

apresentou contrarrazões no ID 26029357. É o Breve Relato. Decido. De 

início, registro que a finalidade do recurso de embargos de declaração é 

complementar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, 

contradição entre a fundamentação e a conclusão, ou obscuridade nas 

razões desenvolvidas. Saliento que esta correção poderia ser realizada 

mediante a apresentação de uma SIMPLES PETIÇÃO, não havendo a 

necessidade de oposição dos Embargos ora apresentados. Assim, 

RECONHEÇO a ocorrência de ERRO MATERIAL da decisão lançada no ID 

25320881, RETIFICO o ato decisório exarado equivocadamente, como 

suscitado, passando a constar corretamente da seguinte forma: (...) 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, denoto que foi realizado acordo com a 

requerida LATAM AIRLINES GROUP no ID 23328584, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Ex positis, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada com a requerida LATAM AIRLINES GROUP, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, III, b, e 924, II do CPC. O acordo estabelece o cumprimento 

direto em favor da parte credora, em que já foi realizado no ID 23896124. 

Ante o prosseguimento da ação em desfavor da reclamada MAECIO B. DE 

CARVALHO - EPP, considerando o pedido de dilação probatória (id. 

22637898, 22853919 e 25656361) para o esclarecimento quanto aos reais 

fatos ocorridos, motivo pelo qual DESIGNO Audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 03 de junho de 2020, às 09:00 horas, que deverá 

ser dirigida pela Juíza Leiga (art. 37 da Lei 9.099/95). INTIMO as partes 

para que compareçam e tragam as suas testemunhas, nos termos do 

artigo 34, da Lei n. 9.099/95. Retifique-se o polo passivo, procedendo-se à 

baixa da reclamada Latam Airlines Group, bem como desentranhe-se a 

petição de id. 29992698, pois não tem relação com estes autos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito (...) Assim, CONHEÇO os embargos de declaração e 

DOU-LHE provimento corrigindo o erro material indicado. Intimem-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009393-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARQUES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

CREUZA BEZERRA DE MEDEIROS (REQUERENTE)

WILTON MARQUES DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009393-45.2020.8.11.0002. REQUERENTE: WILTON MARQUES DE 

ALMEIDA SILVA, CREUZA BEZERRA DE MEDEIROS, ELIZABETH 

MARQUES DE ALMEIDA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Trata-se de RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, aduzindo os autores 

que adquiriram um pacote da empresa requerida trecho Cuiabá/Natal (vôo 

4083) com ESCALA em Campinas, que partiu no dia 11.03.2020 às 

13h55min, sendo a ida dentro dos conformes, mas estando o retorno 

marcado para o dia 26.03.2020 às 03h20min, com chegada a Cuiabá às 

11h50min, a empresa unilateralmente já alterou a volta por três vezes, a 

última para o dia 10.05.2020, ou seja, somente para daqui 45 dias, o que 

causa grandes prejuízos, estando hospedados na casa de terceiros, sem 

saldo bancário e tendo que retornar ao trabalho, afirmando que no sítio 

eletronico da reclamada há um voo previsto para Cuiabá na data de 

29.03.2020 (próximo domingo), e tentando resolver administrativamente 

não obteve sucesso. Desta forma, requerem concessão de liminar para 

que a requerida promova a REALOCAÇÃO dos Reclamantes para o 

próximo vôo 29.03.2020, conforme “print” extraído do site da demandada, 

no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária. 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 localizador (id. 30703872), confirmação 

pela requerida da reserva (id. 30703873), documento referente à 

alteração do voo de retorno (id. 30703875), bem como print do sítio da 

requerida apontando o voo no domingo de retorno à Cuiabá (id. 30703876 

), coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o deferimento da 

liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via 

de consequência, DETERMINO À REQUERIDA A REALOCAÇÃO dos 

Reclamantes para o próximo vôo 29.03.2020, conforme “print” extraído do 

site da demandada, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada. 

Considerando que a experiencia em outras ocasiões demonstrou que 

compete à Supervisora da base de onde sairá o voo realizar a realocação 

de passageiros, EXPEÇA-SE carta precatória para Natal, permitindo o 

cumprimento mediante intimação da Supervisora da empresa reclamada 

responsável lotada no aeroporto de Natal para que cumpra a liminar 

conforme ora determinado. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos 
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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. IMPORTANTE: Em razão da 

suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do 

CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência 

de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para 

apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, 

apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 

sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1004611-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE COSMO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE LUCIANO FERREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - ME (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1004611-92.2020.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE 

LUCIANO FERREIRA, LUZINETE COSMO DO NASCIMENTO 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: CONSTRUTORA JOAO DE BARRO LTDA - 

ME Vistos, etc. Acolho a competência declinada de id. 29193265. Trata-se 

de EMBARGOS DE TERCEIRO em que a parte autora informa que é legítima 

proprietária do imóvel de matrícula nº 95.532, adquirido em 10.08.2015 da 

parte executada dos autos principais - 8026090-95.2015.811.0002 - o qual 

sofreu penhora naquele feito, afirmando que o imóvel somente ainda se 

encontra em nome da executada, mas há muito não mais lhe pertence, e 

que desde a aquisição lá reside com sua família, pugnando seja 

liminarmente seja mantida em sua posse o bem penhorado, bem como o 

cancelamento do ato de constrição, pois não pertencente ao acervo do 

executado. Decido. No presente caso, o provimento antecipatório da forma 

e justificativas apresentadas, legitima sua concessão. Compulsando os 

autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentam-se verossímeis, pois o embargante juntou ao feito toda a 

documentação necessária, embasando seu pedido no fato de ser o imóvel 

constrito de sua posse, o que se denota pelo INSTRUMENTO PARTICULAR 

DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES AUTONOMAS E 

ENTREGA FUTURA, COM ARRAS E OUTRAS AVENÇAS emitido em 

10.08.2015 (id. 29133049), TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA emitido em 

01.09.2015 (id. 29133052), e recibos de pagamentos do imóvel, BOLETIM 

DE CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO (id. 29133072), solicitação de abertura 

de unidade consumidora em nome do embargante perante a ENERGISA em 

26.10.2015 (id. 29133073), comprovante de IPTU (id. 29133075). Tais 

fatos evidenciam que a penhora efetivada (evento nº 90 – em 20.07.2019) 

na execução não estava registrada na matrícula do imóvel no momento de 

sua aquisição pelo embargante, o que se verifica igualmente pelos 

documentos já suscitados, dando maior garantia jurídica ao Juízo na 

conclusão de que realmente o imóvel não é parte do acervo de bens da 

parte executada, e assim, ilegítima a constrição. Neste contexto, todos os 

elementos considerados evidenciam a probabilidade do direito e o perigo 

de dano. Ademais, observa-se que NÃO há perigo de IRREVERSIBILIDADE 

do provimento antecipado, e que a medida não causará nenhum prejuízo à 

parte adversa. Pelo exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do 

CPC/2015, DEFIRO PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO da TUTELA 

PLEITEADA, para SUSPENDER a constrição do imóvel de matrícula 95.532, 

objeto dos embargos, permanecendo o embargante na sua posse até 

ulterior deliberação. Junte-se cópia da presente decisão ao feito principal 

(8026090-95.2015.811.0002), porquanto em trâmite pelo Sistema PROJUDI, 

restando incompatível o apensamento. Recebo os presentes Embargos 

para discussão sem efeito suspensivo, por tratar tão somente da penhora 

do imóvel. Cite-se o Exequente - Embargado, para contestar, em quinze 

(15) dias, consignando-se que, se não contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

Embargante. A citação deverá ser realizada diretamente na pessoa do 

advogado – art. 677, § 3º, CPC/2015 – e pessoal somente se a parte 

embargada não tiver procurador constituído nos autos principais. 

IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos prazos 

processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), excepcionalmente conclamo 

as partes, independente da audiência de conciliação, a comparecer 

espontaneamente aos autos para apresentar proposta de acordo escrito, 

e em caso de não haver acordo, apresentar contestação, impugnação à 

contestação e a praticar regularmente os atos processuais, de forma a 

manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à celeridade 

esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão 

dos prazos não haverá sanção processual em caso de ausência de 

manifestação, mas que a cooperação entre os atores processuais (art. 

6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica amenize as 

consequências nefastas da pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007437-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADONE GONCALO REVELLES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOENIA LARISSA DE ARRUDA E SILVA OAB - MT25413/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL 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: 

1007437-91.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ADONE GONCALO REVELLES 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc. Trata-se de 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA CUMULADA COM 

RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL, aduzindo a parte autora que é servidor público e contraiu em 

2015 junto ao banco requerido um empréstimo consignado, mas além do 

valor do empréstimo, restou descontado valor referente a cartão de 

crédito – uma forma de compensar os juros mais baixos do consignado, 

sem informar o cliente sobre o fato, e tal importância - cartão de crédito - 

continua a ser descontada, e tentando resolver administrativamente a 

questão não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão de liminar 

para que seja suspenso o desconto referente a cartão de crédito em seu 

holerite, bem como se abstenha de negativar seu nome, sob pena de multa 

diária a ser arbitrada. Decido. É certo que este Juízo vinha deferindo as 

liminares com teor análogo ao dos presentes autos. No entanto, a 

experiência dos procedimentos em relação à mesma matéria em discussão 

pelas diversas ações no mesmo sentido que aportam neste Juizado, induz 

à necessária revisão do entendimento até então adotado, com força de 

modificação. Com efeito, denota-se que entre a audiência de conciliação e 

o processo restar maduro para decisão definitiva com prolação de 

sentença, tal período geralmente não tem ultrapassado dois meses. E, 

ainda, considerando toda a movimentação necessária para o cumprimento 

da liminar pela Secretaria, motivando um trabalho que, com a sentença 

acaba por gerar retrabalho em período tão reduzido, há que ponderarmos 
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para uma decisão mais acertada com a realidade vivenciada, em 

conformidade com os princípios regentes do rito especial. É certo que o 

período ora vivenciado com a pandemia, estando os prazos suspensos, 

pode ser estendida a temporada até a prolação de sentença, no entanto, 

friso manter a presente decisão, acreditando no retorno da normalidade 

em tempo mínimo. E, caso não seja esta a realidade, há que se ponderar 

que a presente decisão pode ser revista. Diante destas ponderações, e 

enquanto que na quase totalidade dos feitos os descontos já vêm 

perdurando por anos, como nos presentes autos: desde 2015, conclui-se 

não restar vigente a urgência e o perigo de dano a justificar a concessão 

da tutela em sede de cognição sumária. Desta forma, analisado os autos, 

verifico que não deve prosperar o pedido da tutela suscitada, por não 

vislumbrar, neste momento, elementos que evidenciem o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, Ademais, NÃO HÁ PREJUÍZO que não 

possa ser REPARADO, CORRIGIDO ou EMENDADO, se a LIDE for, ao 

FINAL, julgada procedente, sendo sensato que se aguarde o regular 

encaminhamento processual. Com essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de tutela vindicada in limine litis, eis que ausente um dos requisitos 

que a autorizam - perigo de dano -, assegurando os preceitos do rito 

especial, como suscitado. Em tempo, INTIME-SE a parte autora para que 

junte aos autos planilha discriminada com as atualizações dos valores que 

entende devidos, diante do pedido de restituição. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte RECLAMANTE. CITE-SE a parte 

RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento da parte 

reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 

9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados na 

inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, sentença 

(art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer DEFESA 

ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no 

PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos 

prazos processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), excepcionalmente 

conclamo as partes, independente da audiência de conciliação, a 

comparecer espontaneamente aos autos para apresentar proposta de 

acordo escrito, e em caso de não haver acordo, apresentar contestação, 

impugnação à contestação e a praticar regularmente os atos processuais, 

de forma a manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à 

celeridade esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da 

suspensão dos prazos não haverá sanção processual em caso de 

ausência de manifestação, mas que a cooperação entre os atores 

processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica 

amenize as consequências nefastas da pandemia que a todos assola. 

Intimem-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1007966-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TONY CHRISTIAN LIMA DE PAULA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EMBARGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (EMBARGADO)

JULIANA MARCELINA DE CAMPOS (EMBARGADO)

Outros Interessados:

ADRIANA DA MATA ALVES (TESTEMUNHA)

ANA PAULA DE MORAES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007966-13.2020.8.11.0002. EMBARGANTE: TONY CHRISTIAN LIMA DE 

PAULA EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S/A, JULIANA MARCELINA DE 

CAMPOS, BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO em que a parte autora informa que 

é legítima possuidora do veículo MARCA/MODELO VW/GOL 1.0, ANO/MOD 

2009/2010, COR PRATA, PLACA ARL5065/PR, CHASSI 

9BWAA05UOAT039657, RENAVAM 151517690, adquirido em 18/01/2018 

da parte embargada, o qual sofreu restrição via RENAJUD na execução nº 

8010075-80.2017.811.0002 em trâmite neste Juizado, constrição indevida, 

porquanto o veículo somente não foi transferido à época perante o órgão 

responsável - DETRAN -, devido a imprevisto de cunho financeiro, 

requerendo liminarmente o imediato cancelamento na restrição judicial 

realizada através do sistema RENAJUD. Decido. No presente caso, o 

provimento antecipatório da forma e justificativas apresentadas, legitima 

sua concessão. Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os 

fatos narrados na exordial apresentam-se verossímeis, pois o embargante 

juntou ao feito toda a documentação necessária, embasando seu pedido 

no fato de ser o veículo constrito de sua posse, o que se denota pela 

Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo ATPV juntado 

(id. 30050354) em que espelha a requerente como adquirente do bem na 

data informada, bem como o contrato de financiamento quando de sua 

aquisição pela instituição AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A (CDC VEÍCULOS nº 365819832), além de extrato do 

DETRAN (id. 30050356). Tais fatos dão maior garantia jurídica ao Juízo na 

conclusão de que realmente o veículo não faria mais parte do acervo de 

bens da parte embargada/executada, e assim, seria ilegítima a constrição. 

Neste contexto, todos os elementos considerados evidenciam a 

probabilidade do direito, todavia não se verifica o perigo de dano imediato, 

podendo aguardar a apresentação de defesa pela parte embargada e, 

ainda, considerando que se trata de veículo, portanto, de fácil 

transferência para outra pessoa, a ausência da inscrição enquanto ainda 

não decidido estes embargos poderá gerar prejuízo a terceiro. Pelo 

exposto, preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO 

PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO da TUTELA PLEITEADA, unicamente 

para permanecer a embargante na sua posse até ulterior deliberação. 

Junte-se cópia da presente decisão ao feito principal 

(8010075-80.2017.811.0002), porquanto em trâmite pelo Sistema PROJUDI, 

restando incompatível o apensamento. Recebo os presentes Embargos 

para discussão sem efeito suspensivo, por tratar tão somente da penhora 

do veículo. Cite-se o Exequente - Embargado, para contestar, em quinze 

(15) dias, consignando-se que, se não contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo 

Embargante. A citação deverá ser realizada diretamente na pessoa do 

advogado ? art. 677, § 3º, CPC/2015 ? e pessoal somente se a parte 

embargada não tiver procurador constituído nos autos principais. 

IMPORTANTE: Em razão da suspensão temporária dos prazos 

processuais (Resolução 313/2020 do CNJ), excepcionalmente conclamo 

as partes, independente da audiência de conciliação, a comparecer 

espontaneamente aos autos para apresentar proposta de acordo escrito, 

e em caso de não haver acordo, apresentar contestação, impugnação à 

contestação e a praticar regularmente os atos processuais, de forma a 

manter o Poder Judiciário em funcionamento e atender à celeridade 

esperada dos Juizados Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão 

dos prazos não haverá sanção processual em caso de ausência de 

manifestação, mas que a cooperação entre os atores processuais (art. 

6º, CPC) é imprescindível para que a comunidade jurídica amenize as 

consequências nefastas da pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016189-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE ROSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016189-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDITE ROSA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO INTERMEDIUM SA Vistos etc. Inconformado com a r. 
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SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

30286513). Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Após 

decurso do prazo para a parte reclamada apresentar as contrarrazões, 

juntada as CONTRARRAZÕES OU SEM SUA APRESENTAÇÃO, 

ENCAMINHEM-SE o processo à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015655-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA MARQUES BERNARDES 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:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP221386-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1015655-45.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KAMILA MARQUES 

BERNARDES SILVA REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

28331185). Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O; Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

“Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.” Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, INSTA INFORMAR que a parte contrária, INTIMADA para apresentar 

CONTRARRAZÕES (ID 28379287), QUEDOU-SE INERTE, motivo pelo qual, 

DETERMINO o ENCAMINHAMENTO do processo à E. TURMA RECURSAL 

com as formalidades de praxe. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013512-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013512-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA DAS DORES DA 

SILVA FERREIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II Visto. Verifica-se que a 

sentença foi publicada em 18/12/2019 (ID 27434990) e o recurso foi 

interposto em 04/02/2020 (ID 28798057), após decorrido o prazo de 10 

dias. Ante a intempestividade do recurso do id. 28798057, INADMITO-O. 

Intimo as partes a informarem se tem algo mais a requerer, no prazo de 05 

dias, sob pena de arquivamento. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010885-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAO NOBRE QUIRINO OAB - RO9658 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010885-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELISABETE DOS SANTOS 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Verifica-se que a sentença foi 

publicada em 18/12/2019 (ID 27289555) e o recurso foi interposto em 

04/02/2020 (ID 28843658), após o decurso do prazo de 10 dias. Ante a 

intempestividade do recurso do id. 28843658, INADMITO-O. Intimo as 

partes a informarem se tem algo mais a requerer, no prazo de 05 dias, sob 

pena de arquivamento. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010329-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MARTINHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT19716-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH BRASIL SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-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: 

1010329-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBERTO MARTINHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO (ID 29681557). Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 
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BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30621991), ENCAMINHEM-SE os autos 

à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019491-26.2019.8.11.0002

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 CSF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019491-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALVARO FERREIRA DA 

SILVA SOBRINHO REQUERIDO: BANCO CSF S.A. Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO (ID 30016717). Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Após decurso do prazo para 

a parte reclamada apresentar contrarrazões, juntada as 

CONTRARRAZÕES OU SEM SUA APRESENTAÇÃO, ENCAMINHEM-SE o 

processo à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019487-86.2019.8.11.0002

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:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019487-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALVARO FERREIRA DA 

SILVA SOBRINHO REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O (ID 29963757). 

Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O 

recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito 

suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Após 

decurso do prazo para a parte reclamada apresentar contrarrazões, 

juntada as CONTRARRAZÕES OU SEM SUA APRESENTAÇÃO, 

ENCAMINHEM-SE o processo à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020550-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO LEITE DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT7174-O (ADVOGADO(A))

JULIANA MACEDO FOLES OAB - MT23173-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1020550-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LICINIO LEITE DA ROSA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 30129704). 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30722549), 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019659-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARLENE BORGES DE ALMEIDA (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:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 
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1019659-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JARLENE BORGES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

29513016). Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Ante 

o decurso do prazo sem a apresentação das contrarrazões, apesar de 

intimada a parte recorrida (ID 29986891), ENCAMINHEM-SE os autos à E. 

Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013895-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR GUIMARAES SANTANA (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1013895-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUCIMAR GUIMARAES 

SANTANA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO (ID 28114501). Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta o 

decurso do prazo sem apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE 

os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014617-95.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON VERAO DANTAS (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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014617-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AILTON VERAO DANTAS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 28142360). 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O; Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

“Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte.” Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, INSTA INFORMAR que a parte contrária, INTIMADA para apresentar 

CONTRARRAZÕES (ID 28641673), QUEDOU-SE INERTE, motivo pelo qual, 

DETERMINO o ENCAMINHAMENTO do processo à E. TURMA RECURSAL 

com as formalidades de praxe. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010053-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICELAINE CARMO PENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010053-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LEONICELAINE CARMO PENA 

REQUERIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO (ID 29256436). Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 29902159), ENCAMINHEM-SE os autos 

à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015878-98.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDICEIA BRAS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNEY VELOSO GUEDES OAB - MT24987/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))
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Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1015878-98.2019.8.11.0001. REQUERENTE: LAUDICEIA BRAS TEIXEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO (ID 30049673) Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30293249), , ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006056-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE SOUZA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006056-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VIVIANE DE SOUZA 

MACHADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 25555334). Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 26034221), ENCAMINHEM-SE os autos 

à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015321-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MURYLLO SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVOILSON FERREIRA MAIA OAB - MT18522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-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: 

1015321-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VINICIUS MURYLLO SOUZA 

MONTEIRO REQUERIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos 

etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs 

RECURSO INOMINADO (ID 28830984). Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 29254035), ENCAMINHEM-SE os autos 

à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007570-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN DE PINHO NOVO OAB - MT21335/O (ADVOGADO(A))

JONATAS PEIXOTO LOPES OAB - MT20920-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1007570-70.2019.8.11.0002. REQUERENTE: YASMIN DE PINHO NOVO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

28581913). Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

INSTA INFORMAR que a parte contrária, INTIMADA para apresentar 

CONTRARRAZÕES, QUEDOU-SE INERTE (ID 30619149), motivo pelo qual, 

DETERMINO o ENCAMINHAMENTO do processo à E. TURMA RECURSAL 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008015-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VIEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES OAB - MT17508-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008015-88.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIEL VIEIRA QUEIROZ 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs 

RECURSO INOMINADO (ID 28444427). Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, INSTA INFORMAR 

que a parte contrária, INTIMADA para apresentar CONTRARRAZÕES, 

QUEDOU-SE INERTE (ID 30623410), motivo pelo qual, DETERMINO o 

ENCAMINHAMENTO do processo à E. TURMA RECURSAL com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013560-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA APARECIDA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1013560-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JESSICA APARECIDA 

FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO (ID 28792809). Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 29291293), ENCAMINHEM-SE os autos 

à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014994-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1014994-66.2019.8.11.0002. INTERESSADO: WENDER DA SILVA 

REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 28635335). Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 29962780), ENCAMINHEM-SE os autos 

à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010327-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA MENA MARTINS (REQUERENTE)

LAURO RAFAEL ROCHA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO OAB - MT20309/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010327-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAURO RAFAEL ROCHA DOS 

ANJOS, ANA LIDIA MENA MARTINS REQUERIDO: CVC BRASIL 

OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Vistos etc. Inconformado com 

a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

28611964). Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

INSTA INFORMAR que a parte contrária, INTIMADA para apresentar 

CONTRARRAZÕES (ID 28897881), QUEDOU-SE INERTE, motivo pelo qual, 

DETERMINO o ENCAMINHAMENTO do processo à E. TURMA RECURSAL 

com as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010899-90.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA AMALIA ALVES OAB - MT9534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010899-90.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DAIANE NASCIMENTO DA 

COSTA REQUERIDO: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA, IPM2 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO (ID 28889210). Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 29411314), ENCAMINHEM-SE os autos 

à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017287-09.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017287-09.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIELI VIEIRA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. Inconformado 

com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

29049803). Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES (ID 29049803), 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019398-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (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:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1019398-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

30181522). Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30659822), 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017518-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017518-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS AURELIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Trata-se de análise de 

recebimento de RECURSOS INOMINADOS (ID 28937373 e 29157580). 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

consignado o recolhimento do preparo e pedido de justiça gratuita, 

conforme a condição economica-financeira da parte recorrente, e a 

tempestividade nos termos legais, RECEBO-OS. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o(s) recurso(s) 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Após decurso do prazo para 

a parte requerente apresentar as contrarrazões, juntada as 

CONTRARRAZÕES OU SEM SUA APRESENTAÇÃO, ENCAMINHEM-SE o 

processo à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. 

Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017653-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR MARIA PONCE FELIX (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1017653-48.2019.8.11.0002. INTERESSADO: EDIR MARIA PONCE FELIX 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

29180541). Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Após 

decurso do prazo para a parte requerente apresentar as contrarrazões, 

juntada as CONTRARRAZÕES OU SEM SUA APRESENTAÇÃO, 

ENCAMINHEM-SE o processo à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016424-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEBASTIANA ALEXANDRINA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1016424-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA SEBASTIANA 

ALEXANDRINA SANTANA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO (ID 28311144). Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, INSTA INFORMAR 

que a parte contrária, INTIMADA para apresentar CONTRARRAZÕES (ID 

28659815), QUEDOU-SE INERTE, motivo pelo qual, DETERMINO o 

ENCAMINHAMENTO do processo à E. TURMA RECURSAL com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002882-31.2020.8.11.0002

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

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

MARCUS DE PAULA MENDONCA OAB - 195.939.701-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002882-31.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: MARCUS DE PAULA 

MENDONCA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (29377063). Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta o 

decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões, ENCAMINHEM-SE 

os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011342-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA CRISTINA FIGUEIREDO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGRINALDO JORGE RODRIGUES OAB - MT10875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1011342-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MAYARA CRISTINA 

FIGUEIREDO BORGES REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO 

DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

Vistos etc. Trata-se de análise de recebimento de RECURSOS 

INOMINADOS (ID 30188540). Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, consignado o recolhimento do preparo e/ou 

pedido de justiça gratuita, conforme a condição economica-financeira 

da(s) parte(s) recorrente(s), e a tempestividade nos termos legais, 

RECEBO-O(S). Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 

9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o 

Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. 

Conforme se observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, 

somente restando autorizada frente à existência de dano irreparável à 

parte. Na espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória 

da sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela 

qual RECEBO o(s) recurso(s) EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO 

DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para 

fins de interposição de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e 

parágrafos de ambos, do Código de Processo Civil, consignando ao 

Recorrente que, embora beneficiário da justiça gratuita, a condenação é 

inerente, se for o caso, quedando-se, tão somente, SUSPENSA a 

COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja cessação dos motivos 

que autorizaram a concessão do referido beneficio, conforme disposição 

da Lei citada. Após decurso do prazo para a parte reclamada apresentar 

as contrarrazões, juntada as CONTRARRAZÕES OU SEM SUA 

APRESENTAÇÃO, ENCAMINHEM-SE o processo à E. Turma Recursal com 

as formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008016-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DE OLIVEIRA QUEIROZ (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ORDALINA TEIXEIRA GONCALVES OAB - MT17508-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))

RICARDO MARTINS MOTTA OAB - MG79279 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

m ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008016-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCISCA DE OLIVEIRA 

QUEIROZ REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 28614093). Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, INSTA INFORMAR 

que a parte contrária, INTIMADA para apresentar CONTRARRAZÕES, 

QUEDOU-SE INERTE, motivo pelo qual, DETERMINO o ENCAMINHAMENTO 

do processo à E. TURMA RECURSAL com as formalidades de praxe. 

Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014250-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DA SILVA JUSTINO (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))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1014250-71.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDINEIA DA SILVA 

JUSTINO REQUERIDO: VIVO S.A. Processo: 1014250-71.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: VALDINEIA DA SILVA JUSTINO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs 

RECURSO INOMINADO (ID 28331690). Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O; Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: “Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte.” Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, INSTA INFORMAR 

que a parte contrária, INTIMADA (ID 28380093) para apresentar 

CONTRARRAZÕES, QUEDOU-SE INERTE, motivo pelo qual, DETERMINO o 

ENCAMINHAMENTO do processo à E. TURMA RECURSAL com as 

formalidades de praxe. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016102-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAYENI CAMILA RAMOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016102-33.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CAYENI CAMILA RAMOS DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

29852380). Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, 

tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30355949), 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018633-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE ELIANE DUARTE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018633-92.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NEIDE ELIANE DUARTE DE 

ALMEIDA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

29694185). Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30520972), 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020493-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA SILVA SOUZA E ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1020493-31.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANIA SILVA SOUZA E 

ROCHA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, 

a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 29877622). 

Considerando a PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, 

RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: 

Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe 

efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte. Conforme se 

observa, a atribuição de efeito suspensivo é excepcional, somente 

restando autorizada frente à existência de dano irreparável à parte. Na 

espécie, não vislumbro dano decorrente da execução provisória da 

sentença guerreada que possa justificar sua suspensão, razão pela qual 

RECEBO o recurso EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, 

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição 

de recurso, nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do 

Código de Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora 

beneficiário da justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, 

quedando-se, tão somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) 

anos, ou até que haja cessação dos motivos que autorizaram a 

concessão do referido beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por 

fim, tendo em conta a juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30599580), 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal com as formalidades de 

praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010227-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010227-82.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANO ALVES SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO (ID 29011837). Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, INSTA INFORMAR 

que a parte contrária, INTIMADA para apresentar CONTRARRAZÕES (ID 

29167547), QUEDOU-SE INERTE, motivo pelo qual, DETERMINO o 

ENCAMINHAMENTO do processo à E. TURMA RECURSAL com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013430-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA APARECIDA BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1013430-52.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANDRESSA APARECIDA 

BUENO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 29164613). Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, INSTA INFORMAR 

que a parte contrária, INTIMADA para apresentar CONTRARRAZÕES (ID 

29170786), QUEDOU-SE INERTE, motivo pelo qual, DETERMINO o 

ENCAMINHAMENTO do processo à E. TURMA RECURSAL com as 

formalidades de praxe. Intime-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018686-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DAMACENO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018686-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO DAMACENO 

SANTIAGO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO (ID 29404917). Considerando a PRESENÇA dos 

PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Ainda, DEFIRO os 

BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, para fins de interposição de recurso, 

nos termos dos artigos 98 e 99 e parágrafos de ambos, do Código de 

Processo Civil, consignando ao Recorrente que, embora beneficiário da 

justiça gratuita, a condenação é inerente, se for o caso, quedando-se, tão 

somente, SUSPENSA a COBRANÇA por 05 (cinco) anos, ou até que haja 

cessação dos motivos que autorizaram a concessão do referido 

beneficio, conforme disposição da Lei citada. Por fim, tendo em conta a 
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juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30224696), ENCAMINHEM-SE os autos 

à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019199-41.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LEONEL DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1019199-41.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VALDIR LEONEL DE FREITAS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO (ID 30208883). Considerando a PRESENÇA 

dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus EFEITOS, 

porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá somente efeito 

devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano 

irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de efeito 

suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 29080041), ENCAMINHEM-SE os autos 

à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016101-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILENE ALVES PRESTES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA RAMOS DE SENE OAB - MT26267/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1016101-48.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MARIA LUCILENE ALVES 

PRESTES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte 

insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 29314218). Considerando a 

PRESENÇA dos PRESSUPOSTOS RECURSAIS, RECEBO-O. Quanto a seus 

EFEITOS, porém, determina a Lei n° 9.099/95: Art. 43. O recurso terá 

somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para 

evitar dano irreparável para a parte. Conforme se observa, a atribuição de 

efeito suspensivo é excepcional, somente restando autorizada frente à 

existência de dano irreparável à parte. Na espécie, não vislumbro dano 

decorrente da execução provisória da sentença guerreada que possa 

justificar sua suspensão, razão pela qual RECEBO o recurso 

EXCLUSIVAMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO. Por fim, tendo em conta a 

juntada das CONTRARRAZÕES (ID 30254923), , ENCAMINHEM-SE os 

autos à E. Turma Recursal com as formalidades de praxe. Intime-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004100-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA EVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LUIZ DE SOUZA OAB - MT20783-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004100-94.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TEREZINHA EVA DE SOUZA 

REQUERIDO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar Deixo de analisar por se 

confundir com o mérito. Mérito A parte reclamante TEREZINHA EVA DE 

SOUZA sustenta que ao adquirir uma máquina de lavar com a requerida, a 

empresa incluiu a venda de curso on line na compra, todavia, não adquiriu 

o referido curso, somente tomando conhecimento do mesmo meses após. 

A reclamada, em sua peça de bloqueio, sustenta que a parte autora 

consentiu com a compra de 02 cursos no valor de R$49,90 cada. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. No caso em evidência, verifica-se assistir razão à parte 

autora em seus pleitos. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado 

que a parte autora exarou sua assinatura no contrato dos cursos, 

verifica-se que a parte autora é pessoa idosa e que nos referidos 

comprovantes que não contém nenhuma informação quanto ao teor dos 

referidos cursos, portanto, não comprova a requerida que a autora, de 

fato, aquiesceu com a compra do curso. Em que pese o entendimento 

anterior no que tange a obrigação do consumidor se atentar à proposta 

ofertada se verifica a prática reiterada das grandes lojas e, 

principalmente, da requerida, que insere a venda de produtos junto com a 

venda das mercadorias, diversamente do que é contratado pelo 

consumidor, sendo notório o conhecimento de metas de vendas dos 

referidos produtos e serviços. Portanto, resta demonstrado que a 

requerida praticou conduta tendente a iludir o consumidor, de forma a 

fazê-lo, incorrer em erro, ante a ausência de informação precisa e 

adequada sobre as reais condições do negócio jurídico. Assim, violado o 

direito à informação do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC, nasce o 

direito ao cancelamento do negocio jurídico. Logo, cabia à ré, ante a 

demonstração de inconformismo da parte autora, aceitar o pagamento na 

forma pretendida, contudo não o fez, submetendo a autora ao transtorno 

de ter que arcar com juros. Desse quadro, já se denota a hipossuficiência 

da parte demandante e a violação, ante a inegável sensação de 

impotência, da honra subjetiva da consumidora, direito da personalidade, 

cujo confronto gera o dever de indenizar. Desta feita, não se desincumbiu, 

como deveria, do ônus que lhe cabia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do 

Código de Processo Civil, de comprovar a regularidade do negocio jurídico, 

bem como o cumprimento da legislação de regência, notadamente no que 

tange ao respeito ao dever de informação. Sem a comprovação de que a 

empresa ré cumpriu a obrigação decorrente do dever de dar plena e 

inconfundível informação a autora sobre os termos do negocio jurídico 

celebrado e que se recusou a rever a conduta, no caso especifico, resta 

caracterizada a falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, o qual também consagra a 

responsabilidade objetiva do fornecedor. A propósito a orientação 

jurisprudencial: DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ 

OBJETIVA. ART. 4º, III DO CDC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SANÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, 

CDC. DEVIDA A DOBRA LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. 

CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. RECURSO PROVIDO. 
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SENTENÇA REFORMADA. 1 – O art. 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe que o consumidor tem direito à repetição de 

indébito quando o pedido se refere à restituição de valor pago 

indevidamente. 2 - Ressalte-se que nas relações de consumo, para a 

sanção do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, 

não há se falar em necessidade de prova da má-fé, porquanto basta a 

falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança indevida 

(ato ilícito) do fornecedor a ensejar a reparação. 3 - A doutrina e a 

jurisprudência estão apoiadas na assertiva de que o prejuízo imaterial é 

uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da 

personalidade ou da prática do ato ilícito. 4 – Nítida violação ao Princípio da 

Boa-fé Objetiva (art. 4º, III do CDC) e ao Princípio da Informação 5 – O 

quantum a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar 

as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do 

grau de culpa do agente, do potencial econômico e características 

pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza 

do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade 

e razoabilidade. 6 – Recurso provido. Sentença reformada. REFORMADA.

(TJ-DF de Julgamento: 27/03/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 30/03/2012, DJ-e Pág. 

258) Por fim há que se ter em mente ainda o caráter reparador, punitivo e 

pedagógico, com vistas a desestimular a repetição da conduta. Verificada, 

nos termos da fundamentação supra, a relação jurídica e a obrigação de 

reparar o dano causado, resta fixar o valor. Nessa esteira, o Código Civil 

estabelece que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944), além disso critérios doutrinários e jurisprudenciais orientam o 

juiz na tarefa de determina o quantum, asseverando que deve-se 

observar a situação econômica das partes, a intensidade de sofrimento 

imputado ao lesado, o grau de culpa ou dolo do ofensor, os benefícios 

advindos do ato lesivo, entre outros. Nessas circunstâncias tenho que o 

valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) é adequado e suficiente no caso 

concreto. Pleiteou ainda a parte autora a devolução, em dobro, do valor 

pago indevidamente. A requerida reconhece a contratação de 02 cursos 

“on line” no valor de R$49,90 cada, portanto, devido a devolução em dobro 

do valor pago indevidamente, ante a comprovação de má-fé da requerida. 

Pelo exposto, decido pela procedência em parte do pedido inicial para 

condenar a requerida a: a) a restituir à parte requerente a quantia de 

R$99,80 (noventa e nove reais e oitenta centavos) EM DOBRO, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação/habilitação nos 

autos (12/02/2020) e; b) pagar à parte requerente a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% 

ao mês, contados da citação/habilitação nos autos (12/02/2020) por se 

tratar de ilícito contratual. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013078-94.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BENTO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILDETE DE OLIVEIRA SILVA BENEVIDES OAB - MT19147/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013078-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALCIDES BENTO BATISTA 

REQUERIDO: AGIPLAN PROMOTORA DE VENDAS LTDA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a parte autora e 

a testemunha arrolada por ela. Preliminares - Da retificação do polo 

passivo A requerida requereu a retificação do polo passivo, para que 

passe a constar Banco Agibank. Tendo em vista que foi a Banco Agibank 

que apresentou contestação, nada obsta que ela figure no polo passivo 

da presente ação. Destarte, acolho o pedido formulado. Procedam-se as 

devidas retificações. - Da impugnação ao valor da causa Deixo de analisar 

tendo em vista que o valor dado à causa condiz com o pleito da parte 

autora. Mérito Aduz a parte requerente ALCIDES BENTO BATISTA que 

“pleiteou um empréstimo de R$: 3.200,00 (Três mil e duzentos reais) em 

28/07/2018 dia em que o INSS, averbou a margem do requerente, 

conforme extrato anexo, segundo a propaganda, bem como informado na 

hora em que foi efetuar o empréstimo, o valor seria liberado no mesmo dia, 

ou no máximo em 24 horas, assim que o INSS averbasse a margem. 

Ocorre que diferente do prometido, nove dias após, o valor ainda não 

havia sido liberado, o requerente foi várias vezes e não conseguiu 

receber, porém após nove dias de demora e insatisfeito com a política do 

banco resolveu pedir que liberasse a margem dele que iria fazer o 

empréstimo em outro banco. A Supervisora do banco localizado na Couto 

Magalhães, local em que estava tentando resolver o problema, o 

encaminhou para a Supervisora do banco em Cuiabá que ao invés de 

resolver o problema o constrangeu trancando no banco e chamando a 

policia para este ( o requerente). Segundo informa o requerente conseguiu 

escapar quando chegou um cliente e ela teve que abrir a porta para a 

cliente entrar. Então foi até a Delegacia e registrou um Boletim de 

ocorrência, somente após toddo o constrangimento o dinheiro fora 

liberado no valor a menor, pagando R$: 3.143,81 (Três mil cento e 

quarenta e três reais e oitenta e um centavos). Afirma o requerente, que 

só fez o empréstimo porque segundo a propaganda o valor seria liberado 

no mesmo dia ou no máximo de 24 horas, porém fora enganado. O 

requerente acessou diretamente a informação, para que não houvesse 

nenhuma ambigüidade, dúvida, confusão, equívoco ou imprecisão; ele só 

queria certificar-se de que havia mesmo achado a resolução para seu 

problema, mas teve um problema maior, sendo constrangido, trancado no 

banco e chamando a polícia para ele como se fosse um bandido. Não 

satisfeito com o ocorrido e sentindo-se lesado, enganado, tapeado e 

logrado, o autor fez um boletim de ocorrência, e agora busca judicialmente 

ser reparado, pois não quer que outras pessoas passem pelo mesmo 

constrangimento”. SIC A requerida, em sua peça de defesa, sustenta que 

“é fato incontroverso que o autor contratou junto à ré. Conforme cópia do 

instrumento contratual que segue acostado ao presente petitório, a parte 

autora CONTRATOU EMPRÉSTIMOS, com a demandada, SEM NENHUM 

VÍCIO, nos seguintes termos: CONTRATO 1212164785: CONTRATO ATIVO 

- Empréstimo pessoal consignado, contratado no dia 28/01/2019 a ser 

pago mediante 72 parcelas de R$ 47,00, por meio de desconto em folha de 

pagamento, com a primeira parcela prevista para o dia 08/03/2019 e a 

última para o dia 08/02/2025. CONTRATO 1212806662: CONTRATO ATIVO 

- Empréstimo pessoal consignado, contratado no dia 05/08/2019 a ser 

pago mediante 71 parcelas de R$ 87,75, por meio de desconto em folha de 

pagamento, com a primeira prevista para o dia 08/10/2019 e a última para 

08/08/2025. O valor de R$ 3.143,81 questionado pelo autor se refere a 

esse contrato. O valor foi recebido na conta NO MESMO DIA! No tocante 

ao contrato de nº 1212780106, no valor de R$ 3.200,00, a demandada 

vem informar que, conforme solicitação do autor, ELE FOI CANCELADO”. 

SIC Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão 

do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, cabe à parte 

reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso em 

apreço, a parte requerente juntou em sua petição inicial o anúncio da 

oferta de empréstimo a fim de comprovar a suposta propaganda enganosa 

quanto à liberação do empréstimo no mesmo dia, todavia, no referido 

panfleto verifica-se a informação de “retire seu cartão na hora” e em 

análise ao contrato de empréstimo, constata-se que a parte autora não 

contratou cartão de crédito, mas sim, empréstimo consignado. Ademais, a 
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parte autora na inicial afirma que o empréstimo poderia ser liberado no 

mesmo dia ou em 24 horas, informação essa não constante no panfleto. 

Registra-se que o valor foi depositado na conta da parte autora e embora 

alegue que foi a menor do que o supostamente contratado, o mesmo 

reconhece que foi realizado com uma parcela menor ao do “contrato 

realizado em 23/07/2019”, portanto, não sendo cobrado indevidamente. 

Ainda, quanto à suposta ofensa e humilhação, existe contradições em 

relação ao alegado na inicial, boletim de ocorrência e em depoimento, uma 

vez que no BO o autor afirma que falaram que iam chamar a polícia, 

quando que na inicial e depoimento afirma que chamaram a polícia, sendo 

que em depoimento ainda acrescenta que trancaram a porta do 

estabelecimento impedindo-o de sair, fato este não relatado anteriormente, 

todavia, não apresenta nenhuma prova de suas alegações. Por fim, a 

testemunha arrolada pelo autor não comprova os fatos narrados, uma vez 

que não presenciou os supostos fatos, uma vez que permaneceu no 

veículo. Assim, não merece guarida a alegação da autoral de propaganda 

enganosa e de ofensa/humilhação. Registra-se que o autor não comprova 

nos autos nenhum dano quanto à suposta demora em creditar o valor do 

empréstimo em sua conta. Tem-se, portanto, a inexistência de propaganda 

enganosa. No mesmo sentido assevera o julgado abaixo: Ementa: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. INFORMAÇÕES 

ADEQUADAS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. O autor sustentou a prática de propaganda 

enganosa em relação a durabilidade da bateria do notebook adquirido. 

Propaganda enganosa não configurada. Observância ao art. 30 do CDC . 

Ré que prestou todas as informações adequadas a respeito das 

características do aparelho, inexistindo referência expressa sobre a 

durabilidade da bateria, uma vez que esta depende do uso que se faz do 

produto. Pedido de restituição do valor do produto. Inviabilidade, no caso 

concreto, em que sequer evidenciado o vício. Ausente conduta ilícita da 

parte ré, não há falar em restituição de valores e responsabilização por 

danos morais. Sentença de improcedência mantida. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71005483284, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 20/05/2015). (grifo nosso) Quanto à suposta 

ofensa/humilhação, ressalta-se novamente que o autor não comprova 

suas alegações. Portanto, em que pese a parte autora afirmar que foi 

humilhado e ofendido pela gerente da requerida, não apresentou nenhuma 

prova a respeito dos fatos. Por cuidar a espécie de responsabilidade civil 

aquiliana, sob o enfoque subjetivo, condiciona-se à comprovação da 

conduta ilícita do agente, sendo que o ônus processual de demonstração 

dos mencionados requisitos recai sobre o autor, nos termos do art. 373, 

inciso I, do CPC. Acerca do tema: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. OFENSAS E ACUSAÇÕES. AUSÊNCIA DE 

PROVA DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005827720, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

10/12/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005827720 RS, Relator: Cleber 

Augusto Tonial, Data de Julgamento: 10/12/2015, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/12/2015). RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL POR CALÚNIA E 

DIFAMAÇÃO. SUPOSTO FURTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

CONSTRANGIMENTO E EXPOSIÇÃO PÚBLICA DA PESSOA. INQUÉRITO 

POLICIAL. MÁ-FÉ OU NEGLIGÊNCIA NO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS À 

AUTORIDADE POLICIAL NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005808449, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 26/11/2015). (TJ-RS 

- Recurso Cível: 71005808449 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de 

Julgamento: 26/11/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 30/11/2015) Portanto, em análise aos 

autos, não constam elementos mínimos a comprovar suas alegações, bem 

como, conforme registrado inicialmente. Ressalta-se novamente que 

conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa 

não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado 

verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais 

sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, 

segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida 

para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade 

de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente. Cabe à 

parte autora, ser diligente na produção de provas, devendo apresentar 

todos os documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é 

imposto pelo art. 373, I, do CPC. Dessa forma não há que se falar em 

configuração de danos morais. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002565-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO VINICIUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002565-33.2020.811.0002 Reclamante: Leonardo Vinicius 

da Silva Reclamada: Banco Santander (Brasil) S.A. Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das questões 

de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de dilação 

probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inc. I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de 

inexistência de débito e indenização por danos morais, ao argumento de 

que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, com relação a uma dívida no valor de R$ 185,10 (cento e oitenta e 

cinco reais e dez centavos), desconhecendo por completo o débito, 

afirmando ainda que jamais foi notificado quanto aos fatos. A parte 

requerida contesta o autor asseverando o requerente é titular de conta 

corrente junto ao banco requerido e cartão de crédito, conforme Proposta 

de Abertura de Conta Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e 

Serviços Bancários – Pessoa física (ID 29694071), acostando ainda 

diversas faturas com utilização do cartão contratado, confirmando seus 

dados pessoais, assim restando inadimplente com a utilização dos 

produtos disponibilizados, é legítima a negativação, não havendo que se 

falar em cobrança indevida. A parte requerente apresentou impugnação 

genérica a contestação, alegando que não houve juntada de contrato ou 

documento idôneo, mas tão somente a juntada de telas do seu sistema 

interno que não possui o condão de comprovar a origem do débito 

questionado. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida 

carreou aos autos documentos que COMPROVAM a origem do DÉBITO 

discutido, pois há nos autos faturas do cartão de crédito com utilização, 

bem como a sua efetiva contratação dos serviços, com cópia de contrato 

devidamente assinado com documentos pessoais da parte requerente, 

documentos estes que sequer foram impugnados, comprovando assim 

que a negativação é legítima. Assim, diante das circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte Requerida, permitem 

um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os 

quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, 
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já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No 

caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar 

com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização 

por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a 

requerida comprova de forma inequívoca a origem do débito, deixa de 

apresentar impugnação. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Determino que o valor da causa seja retificado no bojo 

do cadastro do processo, para o valor de R$ 41.800,00, visto que no 

pedido a parte Requerente pleiteia indenização por danos morais a ser 

arbitrado por este juízo sem especificar o montante, buscando assim o 

equivalente ao teto dos juizados especiais equivalente a 40 (quarenta) 

salários mínimos, sendo este o benefício econômico perseguido. Com 

intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% 

(nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura 

até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, 

também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem 

como dos honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003727-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE PLACIDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO JOSE OJEDA NUNES OAB - MT23840/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003727-63.2020.8.11.0002 Reclamante: José Ferreira de 

Plácido Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação aos 

débitos nos valores de R$ 288,78 (duzentos e oitenta e oito reais e 

setenta e oito centavos) e de R$ 105,04 (cento e cinco reais e quatro 

centavos), desconhecendo por completo os referidos débitos, tendo em 

vista que jamais utilizou os serviços da empresa ré. A parte requerida, no 

mérito contesta a parte autora asseverando que o débito ensejador da 

negativação é decorrente de contrato estabelecido entre as partes, o qual 

se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, limitando a se 

reportar a tal fato, sem maiores indagações ou explicações, juntando 

apenas supostas faturas e pugnando ao final pela improcedência dos 

pedidos. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação 

de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte requerente, em virtude de a presunção 

passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se que a parte 

requerida NÃO juntou qualquer documento referente a serviços prestados 

que pudessem ser o objeto do apontamento do nome da parte autora ao 

banco de dados de negativação, não informando nenhuma relação jurídica 

que possa ter com esta, o que se reveste de imprescindibilidade para a 

comprovação do alegado. Conquanto tenha a parte requerida alegado que 

os débitos são decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte 

autora e a empresa suscitada, não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte requerente, somente faturas com suposta utilização 

dos serviços pela parte requerente, assim não há qualquer outro meio 

idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se 

tratando de relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo 

consumidor, é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou 

fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações 

sem bases sólidas. O que se constata compulsando a defesa é que resta 

razão a parte Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de 

consumo e havendo desconhecimento da relação, é incumbência da 

empresa responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo a única inscrição em seu nome. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 
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do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência dos débitos aqui litigados 

nos valores de R$ 288,78 (duzentos e oitenta e oito reais e setenta e oito 

centavos) e no valor de R$ 105,04 (cento e cinco reais e quatro 

centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais à parte requerente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação 

desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao 

mês, contados a partir do evento danoso – 17.08.2019 – data da inclusão 

do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003777-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DE SOUZA (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:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1003777-89.2020.8.11.0002 Reclamante: Márcia Rodrigues 

de Souza Reclamada: TIM Celular S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 673,94 (seiscentos e setenta e três reais e noventa e 

quatro centavos), desconhecendo por completo o referido débito. A parte 

requerida, no mérito contesta a parte autora asseverando que o débito 

ensejador da negativação é decorrente de contrato estabelecido entre as 

partes, o qual se encontra inadimplente, sendo legítimo o apontamento, 

limitando a se reportar a tal fato, sem maiores indagações ou explicações, 

pugnando ao final pela improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. 

Primeiramente, constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer 

documento referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, somente telas do seu sistema interno, ou seja, não há nos 

autos nenhum documento assinado pela parte requerente, ou qualquer 

outro meio idôneo de prova, comprovando a contratação de qualquer 

serviço. Em se tratando de relação de consumo, negada a contratação 

dos serviços pelo consumidor, é incumbência do responsável pela 

cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa a origem da 

dívida, o que não logrou fazer a instituição, ao contrário, se limitou a ficar 

no campo de afirmações sem bases sólidas. O que se constata 

compulsando a defesa é que resta razão a parte Reclamante. Frisa-se 

que em se tratando de relação de consumo e havendo desconhecimento 

da relação, é incumbência da empresa responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou 

fazer, visto que deixou de trazer aos autos quaisquer documentos. 

Portanto, não comprovado que os serviços foram regularmente 

proporcionados, ilegítima a cobrança que gerou a inscrição, fatos que 

neste caso se revestem de danos passíveis de ressarcimento. No que 

concerne à reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à 

prestadora de serviços agir com a diligência necessária a impedir a má 

prestação do serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus 

clientes e terceiros de boa-fé. Não há dúvida de que a conduta da 

requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente teve seu 

nome inscrito no rol dos órgãos de proteção ao crédito, sendo a única 

inscrição em seu nome. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se 

faz necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. A propósito, trago precedente do 

nosso e. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR 

TERCEIRO - ESTELIONATO - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - 

RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - 

COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE DOCUMENTAL - RECURSOS 

DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária conferir adequadamente a 

procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da abertura 

de conta corrente e da contratação de empréstimo, sob pena de se 

responsabilizar pelos danos que causar a terceiro. O arbitramento em 

danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade. Se a 

causa tem complexidade relativa e o conjunto probatório é sustentado em 

base documental, o percentual mínino para fixação de honorários atende o 

critério legal previsto no art. 20, § 3º do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - 

DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, nos termos do 

art. 487 , inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito 

aqui litigado no valor de R$ 673,94 (seiscentos e setenta e três reais e 

noventa e quatro centavos), e condenar a parte requerida ao pagamento 

de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado 

desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% 

(um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso – 15.08.2019 
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– data da inclusão do débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN ANGEL MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIVELTON PEREIRA CAMPOS OAB - MT25091/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1000757-90.2020.811.0002 Reclamante: Luan Angel 

Mendonça Reclamada: Eltromar Móveis e Eletrodomésticos LTDA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. Mérito. Alega a parte requerente que na data 

de 29.09.2019, estava no estabelecimento comercial da requerida na fila 

para efetuar o pagamento de uma prestação de parcela aberta de 

crediário, quando uma pessoa furou a fila, momento este em que indagou 

a atendente do motivo de atender a pessoa que furou a fila, contudo, a 

funcionária da empresa o respondeu de forma grosseira e alta que “o 

requerente estaria boquejando e tumultuando o atendimento”, fazendo com 

que se sentisse humilhado na frente das outras pessoas. Deste modo, 

pleiteia indenização a título de dano moral por ter sido humilhado e 

injustiçado pela funcionária da requerida. Em contrapartida a requerida 

assevera que não houve por parte dos funcionários da empresa nenhuma 

conduta descortês com o consumidor, pelo contrário foi o requerente que 

se exaltou com uma atendente da empresa requerida que realizava um 

atendimento de estorno de compra no caixa ao lado ao qual sua esposa 

estava sendo atendida, e que diante da necessidade da funcionária de 

utilizar a mesma maquineta de cartão do caixa, entretanto, o autor não 

concordou com a utilização da maquineta pela funcionária e se exaltou, 

questionando a funcionária Bianca que tipo de cargo ela possuía na 

empresa, ou se era só uma “vendedorazinha”, e mesmo após ofensa a 

funcionária não houve nenhuma conduta da empresa que pudesse ter 

causado o alegado dano, vez que em nenhum momento os funcionários da 

Ré agiram da maneira descrita na exordial. Na impugnação a defesa afirma 

que não destratou a funcionária da empresa requerida e que se não 

tivesse se sentido lesado não teria realizado boletim de ocorrência, haja 

vista que a imputação de fato ofensivo a reputação de alguém configura, 

em tese, o crime de difamação (art. 139 do CP). Assim, ratificou todas as 

alegações trazidas na inicial. Ressalto que a parte requerente deixou de 

pleitear pela produção de prova testemunhal em audiência de instrução e 

julgamento, pois não requereu expressamente que fosse realizado o 

referido ato, razão pela qual, passo ao julgamento antecipado da lide. No 

contexto dos autos, verifica-se que restou controverso os fatos narrados 

na inicial de que a parte requerente foi tratado de forma grosseira no 

estabelecimento comercial da requerida, não tendo nos autos nenhuma 

evidência de que houve as acusações por parte dos funcionários da 

empresa requerida, uma vez que somente há nos autos alegações do 

requerente e boletim de ocorrência juntado na exordial, qual não tem o 

condão de comprovar os fatos alegados, uma vez que se trata de peça 

baseada apenas e tão somente nas declarações colhidas por parte da 

suposta vítima. A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem 

apenas com a concreta comprovação da prática de conduta ilícita por 

parte da requerida, fato que não ocorreu nos autos. Ressalta-se que não 

há nos autos prova de que o autor foi tratado de forma grosseira e 

humilhante, com exposição do consumidor à situação vexatória e 

inconveniente, bem como não houve pedido expresso no sentido de 

produção de prova testemunhal para corroborar com as alegações iniciais 

e conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, abaixo destacado: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE OFENSAS VERBAIS 

PROFERIDAS PELO RECORRIDO - ENVIO DE ÁUDIO NO APARELHO 

CELULAR DO RECORRENTE - FATO RESERVADO, SEM QUALQUER 

EXPOSIÇÃO A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE DANO RELEVANTE À IMAGEM 

E HONRA - SITUAÇÃO VEXATÓRIA - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE 

COMPETE À PARTE RECLAMANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE 

CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELO RECLAMADO - DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A parte 

recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do 

CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória 

aludida na inicial. 2- A situação narrada nos autos não enseja a reparação 

pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário a 

demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral 

indenizável. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, 

consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 148277420168110001/2017, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 27/09/2017) Frisa-se que 

a parte Requerente deixou de requerer a audiência de instrução e 

julgamento para comprovar os fatos narrados, ônus esse que lhe incumbia 

para comprovar o suposto dano. A consequência do descumprimento do 

ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 

art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. 

do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO 

com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004713-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA MORAES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1004713-17.2020.8.11.0002 Reclamante: Djanira Moraes 

Porto Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Pleiteia a parte requerente a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais, ao argumento de que seu nome foi inscrito 

no cadastro das entidades de proteção ao crédito, com relação ao débito 

no valor de R$ 61,49 (sessenta e um reais e quarenta e nove centavos), 
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desconhecendo por completo o referido débito, pois não possui débito 

algum junto ao banco requerido. A parte requerida, no mérito contesta a 

parte autora asseverando que o débito ensejador da negativação é 

decorrente de contrato estabelecido entre as partes, o qual se encontra 

inadimplente, sendo legítimo o apontamento, limitando a se reportar a tal 

fato, sem maiores indagações ou explicações e pugnando ao final pela 

improcedência dos pedidos. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, 

em virtude de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, 

constata-se que a parte requerida NÃO juntou qualquer documento 

referente a serviços prestados que pudessem ser o objeto do 

apontamento do nome da parte autora ao banco de dados de negativação, 

não informando nenhuma relação jurídica que possa ter com esta, o que 

se reveste de imprescindibilidade para a comprovação do alegado. 

Conquanto tenha a parte requerida alegado que os débitos são 

decorrentes de um contrato estabelecido entre a parte autora e a empresa 

suscitada, não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

requerente, assim não há qualquer outro meio idôneo de prova, 

comprovando a contratação de qualquer serviço. Em se tratando de 

relação de consumo, negada a contratação dos serviços pelo consumidor, 

é incumbência do responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de 

forma inconcussa a origem da dívida, o que não logrou fazer a instituição, 

ao contrário, se limitou a ficar no campo de afirmações sem bases sólidas. 

O que se constata compulsando a defesa é que resta razão a parte 

Reclamante. Frisa-se que em se tratando de relação de consumo e 

havendo desconhecimento da relação, é incumbência da empresa 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma 

incontestável sua origem, o que não logrou fazer, visto que deixou de 

trazer aos autos quaisquer documentos. Portanto, não comprovado que 

os serviços foram regularmente proporcionados, ilegítima a cobrança que 

gerou a inscrição, fatos que neste caso se revestem de danos passíveis 

de ressarcimento. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve seu nome inscrito no rol dos órgãos de 

proteção ao crédito, sendo a única inscrição em seu nome. A prova do 

reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano 

moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos 

da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do nosso e. Tribunal: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO - EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR TERCEIRO - ESTELIONATO - 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL - VALOR - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIO LEGAL - COMPLEXIDADE RELATIVA E BASE 

DOCUMENTAL - RECURSOS DESPROVIDOS. Cabe à instituição bancária 

conferir adequadamente a procedência e veracidade dos dados 

cadastrais no momento da abertura de conta corrente e da contratação de 

empréstimo, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar a 

terceiro. O arbitramento em danos morais deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, à luz 

do princípio da razoabilidade. Se a causa tem complexidade relativa e o 

conjunto probatório é sustentado em base documental, o percentual mínino 

para fixação de honorários atende o critério legal previsto no art. 20, § 3º 

do CPC. (TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 

17/08/2011). (grifo negrito nosso). Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão deduzida para declarar a inexistência do débito aqui litigado no 

valor de R$ 61,49 (sessenta e um reais e quarenta e nove centavos) e 

condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais à parte requerente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta 

sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir do evento danoso – 16.12.2017 – data da inclusão do 

débito no órgão de proteção ao crédito. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000629-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA ARRUDA ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEACH PARK VACATION CLUB (REQUERIDO)

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI OAB - SP0109493A 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES OAB - CE16077 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000629-70.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JUREMA ARRUDA ALVES DE 

LIMA REQUERIDO: BEACH PARK VACATION CLUB, RCI BRASIL - 

PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I, do CPC Preliminar Deixo 

de analisar por se confundir com o mérito. Mérito Aduz a parte autora 

JUREMA ARRUDA ALVES DE LIMA que “A promovente e sua família 

viajaram de férias para o nordeste brasileiro em maio de 2017. As tão 

sonhadas férias em família foram planejadas pelo ano de 2016 inteiro, 

permaneceram em Fortaleza/CE, e tiraram o dia 13 de maio para conhecer 

o tão sonhado Beach Park em Aquiraz – CE. Ao chegarem no local, a 

promovente e sua família foram abordados por funcionários da requerida, 

informando que eles acabavam de ser premiados, convidando-os a 

conhecer um espaço reservado, onde haveria uma apresentação inerente 

ao complexo da empresa requerida, mesmo tentando desvencilhar dos 
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funcionários explicando que estavam ali para curtir aquele dia de 

descanso e desfrutar a praia do local, não conseguiram ficar sem assistir 

a tal apresentação. É valido lembrar que no momento para entrar para 

essa reunião demonstrativa, ainda foram informados que a participação 

era gratificada com um almoço na praia para quatro pessoas e toalha de 

banho que seria um brinde (o almoço e a tolha foram devidamente 

entregues). Ao chegarem a reunião, depararam-se com evento 

promocional de vendas do programa denominado “Beach Park Vacation 

Club”, o qual permitia, a partir do pagamento de um caro valor de inscrição, 

desfrutar de estadias em diversos hotéis e resorts em diversos lugares 

turísticos do mundo. Após três horas de insistência, foram convencidos a 

firmar um contrato que lhes garantiria o gozo de 05 diárias para até 04 

(quatro) pessoas para o uso no prazo de 05 (cinco) anos a contar da 

assinatura do contrato e o pagamento de 35% das parcelas pagas do 

valor contratado. Na apresentação do programa, suas opções, valores 

etc. foram oferecidos aos requerentes gratuitamente bebidas como 

refrigerantes, café e água, comidas como batata chips, amendoim, etc, 

tudo na intenção de envolver completamente os Requerentes sem 

interrupções. Durante a fase pré-contratual, a promovente verificou que 

dentre os destinos que eram oferecidos no programa, alguns eram de seu 

extremo interesse, assim, contrataram o serviço, o qual foi oferecido de 

forma atenciosa e gentil. Foram totalmente envolvidos ante a forma com 

que apresentaram o produto e acreditando nas palavras do consultor na 

hora que apresentava, uma vez que foi envolvido pela apresentação do 

mesmo, acabou assinado o Contrato de Aquisição do Beach Park Trial 

Membership, adquirindo da promovida, conforme objeto do contrato: “... um 

pacote composto por um conjunto de certificados de Férias denominado 

Beach Park Trial Membership (o “programa) ...”. Ou seja, assinaram o 

contrato sem tempo de analisá-lo detalhadamente, sob a pressão de 

fechar o contrato naquele momento, pois a oportunidade e vantagens 

seria para aquele ato e promessa de estarem fazendo um ótimo negócio. 

O valor pago foram 15 (quinze) parcelas de R$ 330,00 (trezentos e trinta 

reais), totalizando o importe de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e 

cinquenta reais) pelo programa adquirido. Ocorre que no momento que 

fora agendar sua hospedagem via o sitio eletrônico oferecido pelo 

programa, fora informada que não teria direito a nenhuma hospedagem e 

sim porcentagem de desconto, bem como o atendente da primeira 

promovida informou que inexiste qualquer programa que garanta a uma 

semana de diárias para quatro pessoas na empresa, indo TOTALMENTE 

em contrário com o contrato assinado em especial na sua cláusula quarta 

que diz: (...) Após várias tentativas, verificando que fora enganada, a 

promovente entrou em contato por diversas vezes no 0800 da Promovida 

visando a rescisão do contrato bem como a devolução do valor pago, 

mesmo sabendo que a cláusula era abusiva aceitava a retenção do valor 

constante no contrato, entretanto até o momento não obteve êxito, uma 

vez que a atendente lhe informou que não teria como rescindir o contrato 

e ressarcir o valor pago”. SIC Pleiteia a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais e restituição, em dobro, do 

valor pago. A requerida BEACH PARK VACATION CLUB sustenta em 

defesa que “Nesse diapasão, cumpre mencionar que está devidamente 

evidenciado em cada certificado o direito de utilização de uma semana de 

hospedagem nos locais e hotéis definidos por cada empresa cedente. 

Veja, Excelência, por exemplo, que o certificado Special Week Trial 

Destination apontava UMA semana de HOSPEDAGEM em hotéis filiados à 

co-demanda RCI, senão vejamos: O que aqui se quer demonstrar, 

Excelência, é que em momento algum foi repassado a então cessionária, 

ora autora, que o contrato permitia apenas a troca por descontos, e não 

por semana de hospedagem. O próprio relatório de atendimento em anexo, 

onde demonstra todo e qualquer contato que existiu no decorrer da 

relação contratual entre a ora acionada Beach Park e acionante, atesta o 

fato de que não houve informação nesse sentido. O que se conclui é que 

no momento da contratação a autora sempre tivera ciência de todos os 

termos avençados, não podendo, agora, se valer de infundadas e 

inverídicas alegações para ver um contrato perfeitamente legível e 

compreensível desfeito sem o ônus que lhe cabe a rescisão. Se não lhe 

condiziam os termos do instrumento, bastava não tê-lo assinado, uma vez 

que lhe foi oportunizado momento para a leitura. De pronto, é oportuno 

mencionarmos que em momento algum foi negada oferta de serviço à 

autora, pois ao revés do suscitado, na única vez em que solicitara alguma 

espécie de serviço inerente a utilização do programa, a ré Beach Park de 

pronto disponibilizou o seu número de sócio junto a empresa RCI para que 

viesse a requerente verificar os hotéis e as possibilidades de viagem”. SIC 

Já a requerida RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO 

LTDA afirma em defesa que “Na ocasião da compra foi devidamente 

explicado a Requerente o objeto de cada certificado, o qual vem descrito 

no mesmo e pormenorizado nos documentos a eles entregue. O uso dos 

Certificados integrantes do programa da Correquerida Beach Park, não é 

um serviço gratuito e todas as confirmações de agendamento estão 

sujeitas a disponibilidade de espaço e destino. Da análise dos autos, é 

possível concluir que a Requerente, em verdade, desistiu do negócio. A 

leitura da inicial já demonstra com satisfação que a hipótese não é de 

rescisão contratual por culpa das Requeridas, mas sim, de encerramento 

da avença por desinteresse da Requerente, mas em momento algum 

restou evidenciada no caso dos autos, qualquer conduta indevida por 

parte da Requerida RCI. Verifica-se dos documentos trazidos à lide que 

não é possível constatar qualquer comprovação de que a Requerente 

solicitou reservas de hospedagem à Requerida RCI, tampouco que se 

depararam com indisponibilidade nos locais e datas pretendidos, nenhum 

e-mail, protocolo de contato telefônico, NADA! Ora, Excelência, diverso do 

que a Requerente busca fazer crer, em momento algum houve qualquer 

falha na prestação dos serviços por parte da Requerida RCI. Pelo 

contrário, o que se verifica na lide é a intransigência da Requerente, mas 

em momento algum restou evidenciada no caso dos autos, qualquer 

conduta indevida por parte da Requerida RCI”. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem 

caráter absoluto. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I 

do Código de Processo Civil. Em simples análise dos autos verifica-se que 

NÃO assiste razão à parte autora. Em que pese a parte autora sustentar 

que: “Ocorre que no momento que fora agendar sua hospedagem via o 

sitio eletrônico oferecido pelo programa, fora informada que não teria 

direito a nenhuma hospedagem e sim porcentagem de desconto, bem 

como o atendente da primeira promovida informou que inexiste qualquer 

programa que garanta a uma semana de diárias para quatro pessoas na 

empresa, indo TOTALMENTE em contrário com o contrato assinado em 

especial na sua cláusula quarta que diz: (...) Após várias tentativas, 

verificando que fora enganada, a promovente entrou em contato por 

diversas vezes no 0800 da Promovida visando a rescisão do contrato bem 

como a devolução do valor pago, mesmo sabendo que a cláusula era 

abusiva aceitava a retenção do valor constante no contrato, entretanto até 

o momento não obteve êxito, uma vez que a atendente lhe informou que 

não teria como rescindir o contrato e ressarcir o valor pago” SIC, não 

apresenta nenhum documento a fim de comprovar a tentativa de 

agendamento (print da tela do sítio eletrônico), número de protocolo e 

demais documentos hábeis. Ademais, a cláusula citada pela parte autora, 

qual seja, a 4ª do contrato é expressa ao mencionar a necessidade de 

pagamento de taxa de agendamento, vejamos: 4.1 (...) c) Valor da taxa de 

reserva: limitada a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), variação está 

condicionada aos destinos reservado. Valor não inclui taxas adicionais ou 

impostos. 4.2. (...) c) Valor da taxa de reserva: limitada a R$1.000,00 (mil e 

quinhentos reais), variação está condicionada aos destinos reservado. 

Valor não inclui taxas adicionais ou impostos. Portanto, não há que se 

falar em propaganda enganosa ou falta de transparência, conforme 

alegado na inicial. Por fim, a parte autora não apresenta aos autos nenhum 

documento comprovando a solicitação de rescisão do contrato e a sua 

negativa. Pleiteia a parte autora a restituição do valor pago pelo contrato, 

no valor de R$4.950,00. A parta autora apresenta no ID 27862657 print da 

tela da requerida quanto ao pagamento das parcelas, print esse datado de 

06/01/2020 às 12h27min sem qualquer menção ao nome do cliente e 

número do contrato, TODAVIA, EM CONSULTA AOS AUTOS 

1000290-14.2020.8.11.0002 EM DESFAVOR DAS REQUERIDAS, 

PROMOVIDA POR KARLA MERCEDES DE LIMA SODA, VERIFICA-SE QUE 

O PATRONO APRESENTA O MESMO PRINT NO ID 27798037 A FIM DE 

TAMBÉM COMPROVAR A QUITAÇÃO DO CONTRATO. Ressalta-se que a 

narrativa da inicial no processo mencionado é o mesmo da presente lide. 

Registra-se que a requerida BEACH PARK VACATION CLUB apresenta no 

ID 29691456 histórico de cobranças de inúmeras parcelas vencidas, bem 

como consta a informação de que suspende as cobranças em 

decorrência da presente lide. Portanto, a parte autora não comprova, por 

meio de documentos hábeis, a quitação do contrato, motivo pelo qual, 

improcede o pleito de restituição. Pleiteia ainda a parte autora a rescisão 

contratual ao argumento de propaganda enganosa e de que foram 

ludibriados quando da contratação e indenização por danos morais. 

Todavia, conforme restou demonstrado, não há que se falar em ausência 
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de transparência e propaganda enganosa. Ademais, a parte reclamante 

deu causa a todos os transtornos narradas em petição inicial, haja vista, 

que se deixou seduzir pelas técnicas de vendas e se deixou dominar pelo 

preposto das reclamadas ao se decidir pela contratação dos serviços, 

portanto, não resta configurado qualquer ato ilícito e consequentemente, 

os danos morais. Ressalta-se que a parte autora NÃO APRESENTOU 

IMPUGNAÇÃO E, PORTANTO, NÃO IMPUGNOU OS DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELAS REQUERIDAS. Ressalta-se novamente que 

conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa 

não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado 

verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais 

sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, 

segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida 

para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade 

de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente. Cabe à 

parte autora, especialmente quando assistida por advogado, ser diligente 

na produção de provas, devendo apresentar todos os documentos 

necessários para cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do 

CPC. Dessa forma não há que se falar em configuração de danos morais. 

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA MERCEDES DE LIMA SODA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

WILSON ALVES DE LIMA FILHO OAB - MT25519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

BEACH PARK VACATION CLUB (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI OAB - SP0109493A 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES OAB - CE16077 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000290-14.2020.8.11.0002. REQUERENTE: KARLA MERCEDES DE LIMA 

SODA REQUERIDO: BEACH PARK VACATION CLUB, RCI BRASIL - 

PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I, do CPC Preliminar Deixo 

de analisar por se confundir com o mérito. Mérito Aduz a parte autora 

KARLA MERCEDES DE LIMA SODA que “A promovente e sua família 

viajaram de férias para o nordeste brasileiro em maio de 2017. As tão 

sonhadas férias em família foram planejadas pelo ano de 2016 inteiro, 

permaneceram em Fortaleza/CE, e tiraram o dia 13 de maio para conhecer 

o tão sonhado Beach Park em Aquiraz – CE. Ao chegarem no local, a 

promovente e sua família foram abordados por funcionários da requerida, 

informando que eles acabavam de ser premiados, convidando-os a 

conhecer um espaço reservado, onde haveria uma apresentação inerente 

ao complexo da empresa requerida, mesmo tentando desvencilhar dos 

funcionários explicando que estavam ali para curtir aquele dia de 

descanso e desfrutar a praia do local, não conseguiram ficar sem assistir 

a tal apresentação. É valido lembrar que no momento para entrar para 

essa reunião demonstrativa, ainda foram informados que a participação 

era gratificada com um almoço na praia para quatro pessoas e toalha de 

banho que seria um brinde (o almoço e a tolha foram devidamente 

entregues). Ao chegarem a reunião, depararam-se com evento 

promocional de vendas do programa denominado “Beach Park Vacation 

Club”, o qual permitia, a partir do pagamento de um caro valor de inscrição, 

desfrutar de estadias em diversos hotéis e resorts em diversos lugares 

turísticos do mundo. Após três horas de insistência, foram convencidos a 

firmar um contrato que lhes garantiria o gozo de 05 diárias para até 04 

(quatro) pessoas para o uso no prazo de 05 (cinco) anos a contar da 

assinatura do contrato e o pagamento de 35% das parcelas pagas do 

valor contratado. Na apresentação do programa, suas opções, valores 

etc. foram oferecidos aos requerentes gratuitamente bebidas como 

refrigerantes, café e água, comidas como batata chips, amendoim, etc, 

tudo na intenção de envolver completamente os Requerentes sem 

interrupções. Durante a fase pré-contratual, a promovente verificou que 

dentre os destinos que eram oferecidos no programa, alguns eram de seu 

extremo interesse, assim, contrataram o serviço, o qual foi oferecido de 

forma atenciosa e gentil. Foram totalmente envolvidos ante a forma com 

que apresentaram o produto e acreditando nas palavras do consultor na 

hora que apresentava, uma vez que foi envolvido pela apresentação do 

mesmo, acabou assinado o Contrato de Aquisição do Beach Park Trial 

Membership, adquirindo da promovida, conforme objeto do contrato: “... um 

pacote composto por um conjunto de certificados de Férias denominado 

Beach Park Trial Membership (o “programa) ...”. Ou seja, assinaram o 

contrato sem tempo de analisá-lo detalhadamente, sob a pressão de 

fechar o contrato naquele momento, pois a oportunidade e vantagens 

seria para aquele ato e promessa de estarem fazendo um ótimo negócio. 

O valor pago foram 15 (quinze) parcelas de R$ 330,00 (trezentos e trinta 

reais), totalizando o importe de R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e 

cinquenta reais) pelo programa adquirido. Ocorre que no momento que 

fora agendar sua hospedagem via o sitio eletrônico oferecido pelo 

programa, fora informada que não teria direito a nenhuma hospedagem e 

sim porcentagem de desconto, bem como o atendente da primeira 

promovida informou que inexiste qualquer programa que garanta a uma 

semana de diárias para quatro pessoas na empresa, indo TOTALMENTE 

em contrário com o contrato assinado em especial na sua cláusula quarta 

que diz: (...) Após várias tentativas, verificando que fora enganada, a 

promovente entrou em contato por diversas vezes no 0800 da Promovida 

visando a rescisão do contrato bem como a devolução do valor pago, 

mesmo sabendo que a cláusula era abusiva aceitava a retenção do valor 

constante no contrato, entretanto até o momento não obteve êxito, uma 

vez que a atendente lhe informou que não teria como rescindir o contrato 

e ressarcir o valor pago”. SIC Pleiteia a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais e restituição, em dobro, do 

valor pago. A requerida BEACH PARK VACATION CLUB sustenta em 

defesa que “Nesse diapasão, cumpre mencionar que está devidamente 

evidenciado em cada certificado o direito de utilização de uma semana de 

hospedagem nos locais e hotéis definidos por cada empresa cedente. 

Veja, Excelência, por exemplo, que o certificado Special Week Trial 

Destination apontava UMA semana de HOSPEDAGEM em hotéis filiados à 

co-demanda RCI, senão vejamos: O que aqui se quer demonstrar, 

Excelência, é que em momento algum foi repassado a então cessionária, 

ora autora, que o contrato permitia apenas a troca por descontos, e não 

por semana de hospedagem. O próprio relatório de atendimento em anexo, 

onde demonstra todo e qualquer contato que existiu no decorrer da 

relação contratual entre a ora acionada Beach Park e acionante, atesta o 

fato de que não houve informação nesse sentido. O que se conclui é que 

no momento da contratação a autora sempre tivera ciência de todos os 

termos avençados, não podendo, agora, se valer de infundadas e 

inverídicas alegações para ver um contrato perfeitamente legível e 

compreensível desfeito sem o ônus que lhe cabe a rescisão. Se não lhe 

condiziam os termos do instrumento, bastava não tê-lo assinado, uma vez 

que lhe foi oportunizado momento para a leitura”. SIC Já a requerida RCI 
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BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA afirma em 

defesa que “Na ocasião da compra foi devidamente explicado a 

Requerente o objeto de cada certificado, o qual vem descrito no mesmo e 

pormenorizado nos documentos a eles entregue. O uso dos Certificados 

integrantes do programa da Correquerida Beach Park, não é um serviço 

gratuito e todas as confirmações de agendamento estão sujeitas a 

disponibilidade de espaço e destino. Da análise dos autos, é possível 

concluir que a Requerente, em verdade, desistiu do negócio. A leitura da 

inicial já demonstra com satisfação que a hipótese não é de rescisão 

contratual por culpa das Requeridas, mas sim, de encerramento da 

avença por desinteresse da Requerente, mas em momento algum restou 

evidenciada no caso dos autos, qualquer conduta indevida por parte da 

Requerida RCI”. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja 

a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. Ademais, 

cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. 

Em simples análise dos autos verifica-se que NÃO assiste razão à parte 

autora. Em que pese a parte autora sustentar que: “Ocorre que no 

momento que fora agendar sua hospedagem via o sitio eletrônico 

oferecido pelo programa, fora informada que não teria direito a nenhuma 

hospedagem e sim porcentagem de desconto, bem como o atendente da 

primeira promovida informou que inexiste qualquer programa que garanta a 

uma semana de diárias para quatro pessoas na empresa, indo 

TOTALMENTE em contrário com o contrato assinado em especial na sua 

cláusula quarta que diz: (...) Após várias tentativas, verificando que fora 

enganada, a promovente entrou em contato por diversas vezes no 0800 

da Promovida visando a rescisão do contrato bem como a devolução do 

valor pago, mesmo sabendo que a cláusula era abusiva aceitava a 

retenção do valor constante no contrato, entretanto até o momento não 

obteve êxito, uma vez que a atendente lhe informou que não teria como 

rescindir o contrato e ressarcir o valor pago” SIC, não apresenta nenhum 

documento a fim de comprovar a NEGATIVA de agendamento (print da tela 

do sítio eletrônico), número de protocolo e demais documentos hábeis. 

Registra-se que a requerida BEACH PARK VACATION CLUB no ID 

28788381 apresenta relatório de atendimento em que a autora em 

08/08/2018 solicita chave de liberação de parceiro, sendo repassado à 

mesma chave de ativação em 16/08/2018 (página 05 – antepenúltima e 

última anotação), NÃO INFORMANDO posteriormente acerca da negativa 

ou qualquer impossibilidade de reserva. Ademais, a cláusula citada pela 

parte autora, qual seja, a 4ª do contrato é expressa ao mencionar a 

necessidade de pagamento de taxa de agendamento, vejamos: 4.1 (...) c) 

Valor da taxa de reserva: limitada a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), variação está condicionada aos destinos reservado. Valor não 

inclui taxas adicionais ou impostos. 4.2. (...) c) Valor da taxa de reserva: 

limitada a R$1.000,00 (mil e quinhentos reais), variação está condicionada 

aos destinos reservado. Valor não inclui taxas adicionais ou impostos. 

Portanto, não há que se falar em propaganda enganosa ou falta de 

transparência, conforme alegado na inicial. Por fim, a parte autora não 

apresenta aos autos nenhum documento comprovando a solicitação de 

rescisão do contrato e a sua negativa. Pleiteia a parte autora a restituição 

do valor pago pelo contrato, no valor de R$4.950,00. A parte autora 

apresenta no ID 27798037 print da tela da requerida quanto ao pagamento 

das parcelas, print esse datado de 06/01/2020 às 12h27min sem qualquer 

menção ao nome do cliente e número do contrato, TODAVIA, EM 

CONSULTA AOS AUTOS 1000629-70.2020.8.11.0002 EM DESFAVOR 

DAS REQUERIDAS, PROMOVIDA POR JUREMA ARRUDA ALVES DE LIMA, 

VERIFICA-SE QUE O PATRONO APRESENTA O MESMO PRINT NO ID 

27862657 A FIM DE TAMBÉM COMPROVAR A QUITAÇÃO DO CONTRATO. 

Ressalta-se que a narrativa da inicial no processo mencionado é o mesmo 

da presente lide. Portanto, a parte autora não comprova, por meio de 

documentos hábeis, a quitação do contrato, motivo pelo qual, improcede o 

pleito de restituição. Pleiteia ainda a parte autora a rescisão contratual ao 

argumento de propaganda enganosa e de que foram ludibriados quando 

da contratação e indenização por danos morais. Todavia, conforme restou 

demonstrado, não há que se falar em ausência de transparência e 

propaganda enganosa. Ademais, a parte reclamante deu causa a todos os 

transtornos narradas em petição inicial, haja vista, que se deixou seduzir 

pelas técnicas de vendas e se deixou dominar pelo preposto das 

reclamadas ao se decidir pela contratação dos serviços, portanto, não 

resta configurado qualquer ato ilícito e consequentemente, os danos 

morais. Ressalta-se que a parte autora NÃO APRESENTOU IMPUGNAÇÃO 

E, PORTANTO, NÃO IMPUGNOU OS DOCUMENTOS APRESENTADOS 

PELAS REQUERIDAS. Ressalta-se novamente que conquanto o CDC 

preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter 

absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência 

de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a 

verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as 

regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida para a 

inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de 

produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente. Cabe à 

parte autora, especialmente quando assistida por advogado, ser diligente 

na produção de provas, devendo apresentar todos os documentos 

necessários para cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do 

CPC. Dessa forma não há que se falar em configuração de danos morais. 

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial. Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008560-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCY REJANE PEREIRA DA COSTA OAB - MT16374/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES OAB - MT18947-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008560-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCIO PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as partes, 

dois informantes arrolados por ambas as partes e uma testemunha 

arrolada pela parte autora. Preliminares Postergo a análise Mérito Sustenta 

a parte requerente MARCIO PEREIRA DA SILVA que “No dia 13 de abril de 

2019, às 8:45 (oito horas e quarenta e cinco minutos) da manhã, um 

ônibus da empresa de transportes UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO 

LTDA, abalroou o veículo do Requerente. (Doc.nº05/ A,B,C,D). O ônibus nº 

12281, conduzido pelo motorista CLAUDIONOR PEREIRA DO NASCIMENTO, 

se projetou contra o veículo do Requerente; que se encontrava 

estacionado em frente ao Salão Stillos Vip, local de seu trabalho, 

precisamente estacionado na Avenida Mato Grosso, Bairro Mapin, quadra 

03, n° 21, lado direito, casa n°02, em Várzea Grande, com referência: 

frente com Dilson Padrão. O Requerido conduzia um ônibus de transporte 

totalmente desatento, não percebendo o veículo do Requerente, um 

Crossfox prata, placa OBL 7810 (Doc.nº06) (Doc.n°09) e (Doc.nº10/A;B), 

estacionado logo a sua frente, que sem domínio colidiu na lateral do 

mesmo. Com o impacto, arrancou o retrovisor e destruiu a porta direita 

dianteira do veículo. Após a colisão, o motorista continuou seu percurso 

como se nada tivesse acontecido, parando somente por uma atitude 

crucial de uma testemunha, que naquele momento, em altos brados fê-lo 

conter a velocidade do veículo de transporte, o que veio a acontecer após 

algum tempo. Quando questionado sobre o evento danoso, o Requerido de 
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imediato negou ser o causador do mal funesto; mandando o Requerente 

se quisesse procurasse seus direitos, pois nada podia fazer, somente 

admitindo a culpa, com a chegada dos policiais de transito, que 

constataram a ocorrência do fato, como segue relatório feito do próprio 

punho do Requerente. (Doc. nº11). No Boletim de Ocorrência entre outras 

informações, consta que um ônibus da empresa UNIÃO TRANSPORTE E 

TURISMO LTDA, colidiu na lateral do veículo do Requerente; o qual estava 

estacionado em local de fácil visibilidade, demonstrando a desatenção e 

descuido do Requerido com o trânsito. (Doc.nº05/ A,B,C,D). Após todo o 

trâmite do Boletim de Ocorrência, o Requerente aguardou uma posição que 

resolvesse de uma forma amigável o evento danoso; contudo passado 

algum tempo após o ocorrido, o único contato que recebeu foi uma ligação 

dizendo ser parte do Requerido, indagando sobre a ocorrência dos fatos e 

questionando sobre os prejuízos decorrentes do acidente. Parecia 

interessado, contudo, após este brevíssimo contato, não houve qualquer 

outro contato, manifestação ou interesse do Requerido sobre o acontecido 

e reparação do dano”. SIC. Pleiteia a condenação do requerido ao 

pagamento de danos materiais e morais. O requerido em defesa afirma 

que “No mesmo sentido, o autor pleiteia reparação incompatível com sua 

própria narrativa no Boletim de Ocorrência, onde ficou consignado através 

de Laudo Geral do Acidente (assinado pelo Autor, e carimbado pela 

Secretaria Municipal de Defesa Social – Guarda Municipal de Várzea 

Grande) apenas avaria no retrovisor. Vide imagem anexa abaixo, é 

possível notar Excelência que sequer poderia ter um veículo estacionado 

na via informada, pois seria impossível transitar veículos tendo um outro 

veículo “estacionado na via”, além de ser local indevido, “trancaria” todo o 

trânsito de veículos, pois a via é sentido duplo. Ora, a imagem (do suposto 

local do acidente informado pelo autor) confirma que no mínimo o autor 

estava estacionado em local indevido, sendo seu próprio ato ter dado 

causa ao suposto acidente. Por outro lado Excelência, mesmo que fosse 

local permito estacionar, o preposto da Ré não deu causa a colisão 

narrada pelo autor, muito pelo contrário, o próprio autor assume a 

responsabilidade pelo fato ao estacionar em local proibido, sendo seu ato 

indispensável para a suposta colisão que afirma”. SIC Anoto incialmente, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a 

reportar-se a todas as teses e argumentos apresentados pelas partes, 

mas de consignar apenas os elementos formadores da sua convicção (Lei 

9.099/95, art. 38). Na audiência de instrução foram ouvidas as partes, dois 

informantes arrolados por ambos e uma testemunha arrolada pela parte 

autora. Necessário se faz algumas observações: O boletim de ocorrência 

foi lavrado conforme informações das partes, uma vez que quando a 

Guarda Municipal chegou ao local, um dos veículos não estavam mais na 

posição do acidente, não sendo, portanto, realizada perícia/croqui, bem 

como não consta a existência e/ou ausência de sinalização e permissão 

de estacionamento no local. Ao contrário do alegado pela parte autora que 

“No Boletim de Ocorrência entre outras informações, consta que um 

ônibus da empresa UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, colidiu na 

lateral do veículo do Requerente; o qual estava estacionado em local de 

fácil visibilidade, demonstrando a desatenção e descuido do Requerido 

com o trânsito. (Doc.nº05/ A,B,C,D)” os fatos ali narrados, frisa-se 

novamente, foram relatados pelas partes. Ademais, consta no boletim de 

ocorrência apenas a avaria no retrovisor, não sendo mencionado o dano 

na porta, sendo que a parte autora sequer acosta aos autos qualquer 

documento hábil a comprovar suas alegações. Ainda, no depoimento, o 

autor se contradiz diversas vezes com o relatado na inicial, existindo 

ainda divergências com os depoimentos das testemunhas e informantes 

por ele arrolados. Por fim, a testemunha e o informante arrolados pela 

parte autora não visualizaram o acidente, se contradizendo em alguns 

aspectos. Em que pese a requerida sustentar que era proibido estacionar 

no local do fato, e que embora verifica-se nas fotografias acostadas pelas 

partes que a rua em que ocorreu o acidente é extremamente estreita, de 

mão dupla, não existindo faixa e placas de sinalização em que permite ter 

certeza quanto à permissão e/ou proibição de estacionar, a empresa ré 

não comprova sua alegação quanto à efetiva proibição de estacionamento 

naquele local. Ressalta-se ainda que na rua onde ocorreu o fato, existe 

dois pontos de ônibus (em ambos os lados), conforme relato das partes, 

testemunha e informantes, todavia, existindo divergência quanto à sua 

localização, se seria em frente ao salão ou após o estabelecimento. 

Portanto, incontroverso a ocorrência do acidente e não comprovado a 

proibição de estacionamento no local. O contexto probatório indica que o 

acidente relatado na inicial ocorreu por culpa do requerido. Comprovada a 

culpa do requerido merece acolhimento o pedido de reparação de danos 

materiais. Todavia, em que pese a parte autora afirmar que sofreu dano 

em sua porta, conforme ressaltado, não comprova tal fato, uma vez que 

no Boletim de Ocorrência não consta tal dano. Ainda, quanto à alegação 

em depoimento de que não verificou no momento, a parte autora poderia 

retificar o boletim de ocorrência posteriormente, bem como tirar fotos 

acerca do referido dano, o que não o fez. 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 do pedido, vejamos: Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; Ademais, o 

dano material deve ser devidamente comprovado. Cabe à parte autora, 

especialmente quando assistida por advogado, ser diligente na produção 

de provas, devendo apresentar todos os documentos necessários para 

cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Portanto, uma 

vez comprovado apenas o dano no retrovisor, devido apenas a restituição 

do valor pago pelo referido dano na quantia de R$290,00 (duzentos e 

noventa reais) comprovado no ID 22140080. A reclamante pleiteia ainda a 

indenização a título de danos morais. Quanto aos danos morais, estes não 

merecem acolhimento. Cuidando-se de acidente de veículos, sem lesões 

corporais, o entendimento jurisprudencial que prevalece é no sentido de 

que não se configura os danos morais, porquanto não há violação a 

atributos da personalidade, consoante prevê o inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal. É certo que o fato de ter o carro danificado provoca 

transtornos, irritação e desconforto, mas não na extensão suficiente para 

violar os direitos de personalidade, configuradores do dano moral. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para apenas condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$290,00 (duzentos e 

noventa reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo 

INPC, e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso 

(16/04/2019). JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL. 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015034-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SANTANA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MAGNO KNEIP ROSA OAB - MT6960-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1015034-48.2019.8.11.0002 Promovente: ROSANGELA 

SANTANA DE ARRUDA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. Em breve síntese 

narra a parte Autora: Que possui UC 6/2287289-9, que em dezembro de 

2018 foi surpreendida com cobrança no valor de R$ 528,99 (quinhentos e 

vinte e oito reais e noventa e nove centavos), que recebeu uma carta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1070630/3/2020 Página 323 de 365



informando que tinha sido feita uma inspeção em sua UC, onde fora 

constatado uma anormalidade. Que procurou o PROCON todavia não 

obteve êxito. Que teve seu nome incluso nos órgãos de proteção ao 

crédito, e que a empresa enviou funcionários e policiais até a sua 

residência e retiraram o relógio, deixando-a sem o fornecimento de energia 

elétrica. Ao final, pleiteia pela declaração de inexistência de débito, bem 

como, dano morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A 

Reclamada em sua peça de bloqueio sustentou que no dia 12/04/2018, foi 

encontrado “desvio de energia no ramal de entrada” o que acarretava o 

registo a menor de consumo de energia da unidade, que a irregularidade 

se encontrava na parte externa que o medidor não se encontrava com 

problemas, mas a energia consumida era desviada antes de passar pelo 

aparelho, que o calculo abrangeu o período de 02 meses de faturamento. 

Que o corte em sua UC fora decorrente de auto religação Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete a parte reclamante 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Ficou caracterizado pelo TERMO 

DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO anexado aos autos ID 26370387, que o 

morador não quis assinar o TOI, sendo que uma via do termo de 

ocorrência fora deixado no portão do estabelecimento do cliente. A 

Reclamada anexou aos autos o termo de ocorrência juntamente com os 

registros fotográficos conforme ID 26370842. Desse modo, não há que se 

falar em desconhecimento do procedimento realizado pela empresa 

Reclamada. Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE 

COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA 

DE IMPROCEDÊNCIA – FOTOS E TOI COMPROVAM A IRREGULARIDADE 

NA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do 

desvio da energia. O registro fotográfico em anexo na contestação, na 

forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução 

nº. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade 

consumidora, pois o borne do medidor estava invertido. De acordo com 

TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.415822, foi apurado que a 

unidade consumidora estava ligada com inversão de fase no borne do 

medidor, ocasionando o não registro do consumo ocorrido. Verifico ainda 

que a pessoa de nome “Veronica Cunha”, recebeu toda a documentação 

necessária tais como carta de agendamento e o TOI realizado. Vejamos a 

apuração do TOI: Recurso Inominado nº.: 0039295-73.2014.811.0001 

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente(s): 

Liége Machado da Rosa Arantes Recorrido(s): Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 13/06/2017 ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 Registros fotográficos: Portanto, 

ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. Esta Turma 

Recursal, tem acolhido o registro fotográfico, quando acompanhado de TOI 

devidamente assinado pelo Consumidor ou de um morador. Não havendo 

que se falar em provas produzidas de forma unilateral. Sendo a fatura 

emitida a título de recuperação de consumo devida, não pode ser 

desconsiderada diante das provas carreadas aos autos¸ registrando 

ainda que, no caso em tela ocorreu até mesmo a notificação da realização 

da inspeção, fato que não foi rebatido e nem sequer traçada uma linha 

sequer sobre o mesmo. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que não restaram 

comprovadas as alegações da Recorrente quanto aos fatos constitutivos 

de seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ESTADO 

DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da 

Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará 

apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação 

sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios 

fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS 

E VERBAS SUCUMBENCIAIS. A parte Recorrente arcará com as custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre 

valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos 

moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. É como voto. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de 

Direito - Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

392957320148110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

14/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017) Desta feita, a parte requerida 

comprovou suficientemente a irregularidade constatada, o que a energia 

consumida não devidamente aferida pelo medidor da parte autora, 

ocasionando tal situação a recuperação de consumo discutida na 

presente lide, seguindo para tanto as normas da ANEEL. A referida 

irregularidade resultou na fatura R$528,99 (quinhentos e vinte e oito reais 

e noventa e nove centavos), o que entendo ser legitima a referida 

cobrança. A parte autora noticiou aos autos de que houve a inscrição de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, houve a 

suspensão de energia elétrica em sua residência. A empresa Reclamada 

alega que a energia estava auto religada, todavia, não comprova suas 

alegações. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, no entanto não é essa a hipótese dos autos, pois embora tenha a 

parte reclamante a obrigação de pagar os débitos, existe a impossibilidade 

de corte na energia referente aos débitos antigos, recuperação de 

consumo. Presentes os requisitos necessários à caracterização do dever 

de indenizar resta inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Contudo, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica, e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, a contribuição do 

autor para a ocorrência do evento danoso e outros elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 1.000,00 ( mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte 

Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de reparação pelos danos 

morais ocasionados, a importância de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação. Mantenho parcialmente a liminar concedida 

no autos (ID 25046963) no que tange à impossibilidade de suspensão de 

energia elétrica, bem como, a suspensão da inscrição do nome da Autora 

nos órgãos de proteção ao crédito, apenas em relação à fatura objeto 

desta ação, sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada por 

este juízo caso haja descumprimento. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003566-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALVES DE CAMPOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003566-53.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANA ALVES DE CAMPOS 

REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a 

parte requerente JULIANA ALVES DE CAMPOS que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida pelo débito no valor de R$365,93, 

todavia, não realizou qualquer contrato com a empresa. Contesta a 

requerida aduzindo que a parte autora contratou com a empresa. A 

inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a 

existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência 

à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos 

do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser 

favorável a ele. Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial, vez 

que os documentos apresentados são considerados como unilaterais. No 

que concerne à reparação do dano, 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 na inicial NÃO PROPORCIONA 

AO JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. REGISTRA-SE QUE O COMPROVANTE 

APRESENTADO PELA CONSUMIDORA SEQUER DEMONSTRA QUAL A 

DATA EM QUE FOI EFETIVADO O APONTAMENTO RESTRITIVO ANTERIOR 

(limitando-se a uma mera menção da data correspondente ao vencimento 

da dívida), razão pela qual, tenho que o mencionado documento não detém 

credibilidade. Como se não bastasse, registra-se que 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 NEGATIVAÇÃO, COMO TAMBÉM, A 

EXISTÊNCIA DE EVENTUAIS APONTAMENTOS ADICIONAIS), razão pela 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, reitero que o pedido de dano moral deve ser 

rejeitado. Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, apenas para DECLARAR a 

inexigibilidade do débito debatido nestes autos, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para 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. Decisão 

sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019397-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEUCILENE LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - RJ145252 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 

27902396) e, verificando que as cláusulas da avença estão regulares, 

não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo 

estabelece pagamento diretamente para a parte credora. Diante do 

exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. Em havendo 

necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma 

requerida, observando, se for o caso, juntada ao processo de instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008758-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ED REGER MARQUES DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

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:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008758-98.2019.8.11.0002. INTERESSADO: ED REGER MARQUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os 

autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 30073863) no evento 23 e, 

verificando que as cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo 

que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, III, b do CPC. A parte executada comprovou 

pagamento realizado diretamente para a parte credora (ID 30515319). 

Arquive-se o processo, observando as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006457-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILDO DEONIZIO ELIAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DA COSTA ELIAS OAB - MT23120-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA GLOBO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006457-81.2019.8.11.0002. INTERESSADO: NILDO DEONIZIO ELIAS 

REQUERIDO: EDITORA GLOBO S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos 

moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto 

que as partes TRANSIGIRAM (ID 60513718)e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, 

b do CPC. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte 

credora. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012532-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY OAB - MT220110-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR MACHADO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012532-39.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

ESMERALDA EXECUTADO: PAULO CESAR MACHADO RIBEIRO Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos, 

denoto que as partes TRANSIGIRAM (ID 29199590) e, verificando que as 

cláusulas da avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a 

HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. O acordo estabelece o cumprimento direto 

em favor da parte credora. Diante do exposto, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA a transação efetuada entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, 

b do CPC. Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ 

JUDICIAL na forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018071-83.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENNAN JOSE ALVES RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA OAB - MT13792/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018071-83.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RENNAN JOSE ALVES 

RONDON REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as 

partes TRANSIGIRAM (ID 29937174) e, verificando que as cláusulas da 

avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO 

do ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a 

transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. 

A executada comprovou pagamento realizado diretamente para a parte 

credora (ID 30273333). Proceda-se ao arquivamento, dando-se baixa na 

distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018210-35.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOE PERECIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018210-35.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NOE PERECIN REQUERIDO: 

VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM (ID n. 30487031) e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. O acordo estabelece o cumprimento diretamente para a parte 

credora. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. Em 

havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL, com 

as cautelas de praxe, inclusive, se for o caso a existência de instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019565-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON FLORES DE MORAES (REQUERENTE)

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:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019565-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARLON FLORES DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, denoto que as partes 

TRANSIGIRAM (ID n. 30141713) e, verificando que as cláusulas da avença 

estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do 

ACORDO. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA a transação 

efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. O 

acordo estabelece cumprimento direto em favor da parte credora. Em 
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havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL, com 

as cautelas de praxe, inclusive, se for o caso a existência de instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, dando-se baixa na distribuição. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001374-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZA MARQUES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001374-50.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: ELIZA MARQUES DE OLIVEIRA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

execução de título extrajudicial. Compulsando os autos, denoto que as 

partes TRANSIGIRAM (ID 30544457) e, verificando que as cláusulas da 

avença estão regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO 

do ACORDO. O acordo estabelece o cumprimento direto em favor da parte 

credora. Desnecessária a manutenção do processo para aguardar o 

cumprimento do acordo, eis que eventual descumprimento pode ensejar 

pedido de cumprimento de sentença. Motivo pelo qual INDEFIRO pedido de 

suspensão do processo. Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA 

a transação efetuada entre as partes, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, b do CPC. 

Em havendo necessidade, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida, desde que juntado ao processo instrumento 

procuratório com poderes para “receber, dar quitação” e, em seguida, 

proceda-se ao arquivamento, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008492-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACY DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0017686A 

(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):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008492-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JACY DE ARRUDA 

REQUERIDO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as partes e 

os informantes arrolados pela autora e as testemunhas arroladas pela 

requerida. Preliminares Deixo de analisar por se confundirem com o mérito. 

Mérito Aduz a parte requerente JACY DE ARRUDA que “NO entanto, no 

dia 21/07/2019 por volta das 19:50, a Autora comprou vários produtos 

entre eles um salgado e ao consumi-lo no interior da loja, foi constatado a 

presença de um corpo estranho (Parafuso) no produto. NOTA FISCAL Nº 

98111 SÉRIE 109, SALGADINHO FRITO VALOR R$ 12.91. Já tentou por 

diversas vezes resposta/explicações sobre o acontecido e não obteve 

resposta. Segue em anexo e-mail. Não restando outra alternativa senão a 

via Judicial”. SIC Pleiteia a devolução em dobro pelo valor pago pelo 

produto e danos morais. A requerida sustenta em defesa que “A priori, 

insta colocar que os fatos alegados pela Reclamante não merecem de 

forma alguma prosperar, eis que, são absolutamente desprovidos tanto de 

fundamentos fáticos quanto jurídicos que invalida o dever de indenização 

pela empresa Reclamada. Em tempo, é por bem elucidar que as provas 

juntadas nos autos são completamente insuficientes, a ÚNICA prova 

juntada aos autos é a fotografia de um parafuso enrolado em um plástico 

SEM QUALQUER NEXO DE CAUSALIDADE QUE POSSA LIGAR AO CUPOM 

FISCAL DA COMPRA DO REFERIDO SALGADINHO, vejamos Note-se 

Excelência, que esta acima é a única a fotografia trazida aos autos, sendo 

claro que esta É COMPLETAMENTE INSUFICIENTE PARA EMBASAR A 

QUESTÃO, vez que não há fotografia do salgado, da embalagem do 

salgado, nem mesmo se a foto foi tirada no Supermercado dessa 

Reclamada. Neste viés, convém esclarecer que a situação ora 

evidenciada é totalmente desconhecida pelos funcionários da Reclamada, 

que jamais tal caso foi noticiado. A Reclamante JAMAIS procurou o 

estabelecimento para requerer a troca do produto, pois, se a mesma 

tivesse procurado a Reclamada certamente teria sido efetuado a troca do 

produto e ainda sido ressarcido o valor, eis que essa é política da 

empresa, sendo norma orientada e respeitada por todos os funcionários 

da Reclamada”.SIC Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. 

Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Registra-se inicialmente que em que pese a requerida 

afirmar em defesa que desconhecia os fatos e a parte autora afirmar na 

inicial que não teve o valor devolvido, inclusive pleiteando, em dobro, o 

referido valor, restou incontroverso em audiência de instrução e 

julgamento que a requerida foi informada no momento e que procedeu com 

a devolução do valor pago pelos salgados à parte autora naquele ato. 

Ainda, no caso em apreço, a parte requerente em audiência confessa que 

recebeu o valor pago pelos salgados logo em seguida ao fato, ao 

comunicar o fato à requerida, embora tenha alegado na inicial e em 

impugnação que não teria recebido o referido valor, pleiteando, inclusive a 

devolução em dobro da quantia. Ademais, em depoimento a autora passou 

a alegar que “lascou” um dos dentes com o fato, todavia, em momento 

algum, na inicial e em impugnação alegou tal fato, bem como não 

apresentou nenhum documento a fim de comprovar suas alegações e o 

valor do suposto dano. Registra-se que a autora somente apresentou 

orçamento para reparo do suposto dano em 19/12/2019, conforme se 

verifica no ID 27517247, ressaltando que em depoimento a requerente 

afirma que não procurou nenhum profissional à época. Portanto, a parte 

autora não comprova o dano no dente e que este seria em decorrência do 

objeto da lide. Pleiteou a parte autora a condenação da requerida à 

devolução, em dobro, pago pelo salgado, e posteriormente, o pagamento 

para o tratamento do dente. Todavia, conforme restou demonstrado, a 

autora recebeu o valor pago no dia do fato e não comprovou o suposto 

dano no dente e que teria sido em decorrência ao fato, objeto da lide, 

motivo pelo qual, improcede o pleito. Pleiteia ainda a parte autora o 

pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de: “Diante do 

Exposto, vem a presença de Vossa Excelência solicitar a restituição em 

dobro do valor pago pelo salgadinho e indenização por danos morais. Por 

ter frustrado o lanche da Autora e sua família. Ou seja. Não havia 

necessidade de ter enganado era. Só ter avisado que havia mais salgado. 

Além do que até o momento não houve a devolução dos valores pagos”. 

(...) A propaganda enganosa está caracterizada. No fato da Empresa 

Requerida. Ter se passado por uma Empresa Idônea. Vendendo salgado 

com objeto estranho. Podendo inclusive causar danos graves à saúde dos 

consumidores. E quando da utilização ser inexistente. Deixar o Cliente na 

mão. Do que adianta a pessoa comprar o salgado se não vai poder comer. 

Observo que foi vergonhosa a conduta da Empresa Requerida. Pensando 

apenas no dinheiro. NÃO houve diálogo com a Cliente. Exemplo. 

Apresentar outras opções. Limitando-se a apenas negar a devolução dos 

valores. Sendo problema da Cliente se vai comer o salgado que comprou. 

Ou não. A Autora entrou em contato com a Empresa Requerida. 

Solicitando a devolução dos valores gostos. Mas sempre era informada 

que não iram efetivar a restituição do valor, sugerindo que em caso de 

insatisfação procurasse a via judicial. Cumpre salientar que, no ato do 

contrato do, em momento algum a Requerente foi informada de que eles 

NÃO iriam autorizar. Ou que em caso de enganação o valor seria 

devolvido a Cliente. Alegação esta que, de toda forma, é completamente 

desprovida de sustentação. Sentindo-se lesada, e até o momento nada foi 

resolvido, pois a Requerida não demonstrando nenhum interesse em 

resolver a situação, tratando o problema com imenso descaso. Por um 
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minuto até podemos pensar que a empresa requerida trabalha na 

contramão do código de defesa do consumidor dado ao fato da ausência 

de controle com a comercialização de salgados com objetos estranhos. 

Não se preocupando com os constrangimentos gerados aos seus 

clientes/consumidores, sendo mais barato se responsabilizar pela causa 

do que se preocupar com o motivo. Ante ao exposto, condenação da 

promovida deve fundar em duas finalidades, primeira de cunho satisfativo 

pecuniário decorrente do dano moral praticado ao consumidor, o segundo 

imporá a promovida uma obrigação de prestar um serviço de qualidade”. 

Portanto, fundamenta a parte autora a existência do dano moral à 

publicidade enganosa, à impossibilidade de consumir o salgado e à recusa 

em devolver o valor pago pelo salgado, mesmo diante de diversas 

tentativas de recebimento. Todavia, frisa-se novamente, que não há que 

falar em publicidade enganosa e que a autora recebeu o valor logo após o 

fato, portanto, não há que se falar em dano moral. Assim, não merece 

guarida a alegação da autoral. Registra-se que a autora não comprova 

nos autos nenhuma de suas alegações, ao contrário, alterou os fatos na 

inicial e em impugnação. Portanto, em análise aos autos, não constam 

elementos mínimos a comprovar suas alegações, bem como, conforme 

registrado inicialmente. Ressalta-se novamente que conquanto o CDC 

preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter 

absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência 

de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a 

verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as 

regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida para a 

inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de 

produção da prova desejada. In casu, não se configura tal 

hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui 

exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte requerente. Cabe à 

parte autora, ser diligente na produção de provas, devendo apresentar 

todos os documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é 

imposto pelo art. 373, I, do CPC. Dessa forma não há que se falar em 

devolução de valores, pagamento de tratamento dentário e configuração 

de danos morais. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009399-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CACIQUE AGROPECUARIA E AGROFLORESTAL LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ OAB - MT9623-M (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009399-52.2020.8.11.0002. AUTOR: CACIQUE AGROPECUARIA E 

AGROFLORESTAL LTDA - ME REU: CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E 

REVESTIMENTO EIRELI - ME Vistos. Dispensado o relatório com escoro no 

art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Estabelece o artigo 3º da 

Lei 9.099/95 que: Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para 

conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 

quarenta vezes o salário mínimo Pelo que se observa da petição inicial, a 

parte autora pleiteia a retomada do bem objeto da lide (veículo Mercedes 

Bens L-1620 6x2 ano 2010/2010 placa: NPD – 6576, marca Mercedes 

Bens, chassis: 9BM695302AB714235, RENAVAM: 00217352480, cor 

azul), assim como a condenação em danos morais, multa contratual 

decorrente da mora e rescisão do contrato. O CPC, de aplicação 

subsidiária nos Juizados Especiais Cíveis, estabelece em seu art. 292, II, 

que: Art. 292. O valor da causa constará sempre da petição inicial ou da 

reconvenção e será: (...) II – na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; O 

Enunciado 39 do FONAJE também esclarece: ENUNCIADO 39 - Em 

observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá 

à pretensão econômica objeto do pedido. Ademais, o entendimento 

jurisprudencial é pacífico: RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. TAXA 

JUDICIÁRIA. VALOR DO CONTRATO. ATO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE 

TERATOLOGIA. PRECEDENTES. 1. Controvérsia em torno do valor da 

causa, em ação ordinária de rescisão de contrato de promessa de compra 

e venda cumulada com perdas e danos, para efeito de recolhimento da 

taxa judiciária. 2. Previsão legal tanto do CPC/73 (art. 259, V), como do 

CPC/2015 (art. 292, II), de que o valor da causa será, "na ação que tiver 

por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida." 3. Possibilidade de determinação da correção de 

ofício pelo juiz do "valor da causa quando verificar que não corresponde 

ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico 

perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das 

custas correspondentes.(§ 3º do art. 292 do CPC/2015). 4. Legalidade do 

ato judicial atacado. 5. Precedentes do STJ acerca do valor da causa. 6. 

RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (RMS 56.678/RJ, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

17/04/2018, DJe 11/05/2018) Nesse contexto, a hipótese trazida encontra 

óbice no artigo 3º, inc. I, da Lei 9.099/95, pois NÃO é POSSÍVEL o seu 

processamento perante o Juizado Especial, as ações cujo valor da causa 

exceda a alçada legal (40 salários mínimos). A parte autora busca em 

Juízo a retomada do veículo o qual imputa o valor de R$ 110.000,00 (cento 

e dez mil reais), de acordo com os documentos juntados (instrumento 

particular de compra e venda, cláusula quarta – id. 30705665) e 

declaração na inicial. Por esta razão, deve a parte autora buscar o Juízo 

Cível competente (Justiça Comum) para deduzir sua pretensão. Isto posto, 

JULGO EXTINTO o FEITO SEM JULGAMENTO do MÉRITO, na forma do 

artigo 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Intime-se. Às providências. 

Remetam-se os autos ao ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002964-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA PACHECO DA SILVA MACEDO (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:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1002964-62.2020.8.11.0002 Reclamante: Regina Pacheco Da 

Silva Macedo Reclamado: Itapeva VII FIDC NP – Itapeva Multicarteira Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, com relação ao débito no valor de R$ 370,12 

(trezentos e setenta reais e doze centavos) desconhecendo as dívidas 
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em questão, afirmando ainda que não foi notificado quanto aos fatos. A 

parte requerida no mérito contesta a parte requerente asseverando que 

os débitos ensejadores das negativações são legítimos, uma vez que 

adquiriu os créditos por meio de cessão de crédito oriundo do contrato 

com a Lojas Marisa S.A, para aquisição do Cartão Marisa, devidamente 

assinados pela parte requerente, conforme ID 29806594, e, restando 

inadimplente com a utilização dos serviços contratados, é legítima a 

negativação, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Ressalta-se que a parte Requerente impugnou a contestação alegando 

que a assinatura aportada no contrato apresentado pela parte Requerida 

não é da parte Requerente, entretanto a olho nu é possível constatar que 

se tratam da mesma assinatura, bem como consta a juntada de cópia 

colorida de seus documentos pessoais (RG e CPF). No contexto dos 

autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos documentos 

que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA entre as partes, conforme 

contrato devidamente assinado que demonstram a origem do débito, que 

restou comprovado nos autos, constatando assim que a negativação é 

legítima, tendo em vista que a parte requerente não comprovou que nada 

deve a empresa LOJAS MARISA. Assim, diante das circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte Requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da forma narrada na 

contestação. A consequência do descumprimento do ônus mencionado no 

art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, 

já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Não 

resta dúvida de que a parte autora contratou e, de forma negligente e 

desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao menos fazer qualquer 

consulta junto à empresa ora requerida, pois nada traz neste sentido. No 

caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar 

com ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de indenização 

por danos morais, e após a apresentação da contestação, na qual a 

requerida comprova de forma inequívoca a relação jurídica. Friso ainda 

que a parte Requerente foi notificada da Cessão de Crédito, no endereço 

que possuía junto ao cedente, conforme comprovação de notificação de ID 

29806598, assim resta evidente que a parte Requerente possuía ciência 

da cessão de crédito. Desta forma, conclui-se evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. 

Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância 

de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que 

se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os 

documentos que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada 

em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser 

combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado 

como escudo à litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, 

do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial. Rejeito ainda a perícia grafotécnica, por ser 

desnecessária ao caso. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa 

corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza 

o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento 

das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no 

montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema 

Projudi. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz 

Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000666-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1000666-97.2020.8.11.0002 Reclamante: Renilda Lopes dos 

Reis Reclamada: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Mérito. Aduz a parte requerente que foi surpreendida em agosto de 2019 

ao constatar que há um débito em aberto no valor de R$ 2.497,58 (dois mil, 

quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), 

referente a um plano de telefonia fixa, qual afirma que jamais contratou. 

Aduz que tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem 

êxito. Diante de tais fatos pleiteia pela declaração de inexistência do débito 

e indenização a título de danos morais. A parte requerida alega, em suma, 

que a parte Requerente é titular do contrato de nº 598659919, pertinente à 

linha (13) 3426-8117, em 10/02/2014, e cancelado em 21/11/2014 por 

ausência de pagamento. Assim não restou comprovado pela parte 

Requerente qualquer ato ilícito praticado pela Requerida, ao efetuar a 

cobrança de débitos que se encontram em aberto junto a empresa 

requerida. Por este motivo requer a total improcedência dos pedidos da 

inicial. Em atenta análise dos autos constato que razão a assiste a parte 

Requerente, quanto a cobrança indevida do plano de telefonia fixa, tendo 

em vista que a Requerida não comprovou a contratação dos serviços, 

pois não acostou em sua defesa contrato devidamente assinado para 

demonstrar a efetiva contratação da linha (13) 3426-8117. A inversão do 

ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência 

dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte 

contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do 

direito da parte requerente, em virtude de a presunção passar a ser 

favorável a ela. Em se tratando de relação de consumo, é incumbência do 

responsável pela cobrança dos débitos, demonstrar de forma inconcussa 

a origem da dívida, o que não logrou fazer a empresa, ao contrário, 

confirmou os fatos narrados na inicial, pois não demonstrou a contratação 

dos débitos questionados. Desta feita, acolho o pedido da parte 

Requerente, bem como declaro inexistente os débitos questionados, que 

totalizam o importe de R$ 2.497,58 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete 

reais e cinquenta e oito centavos). Melhor sorte não assiste à parte 

Reclamante quanto ao pedido por danos morais, já que os fatos em 

questão não causaram prejuízos efetivos para a parte Requerente, 

configurando mero dissabor cotidiano, pois somente houve restrição 

interna no sistema da empresa requerida, sem que houvesse a inscrição 

do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ou notificações quanto a 

suposta dívida em aberto, esclareço que não há nos autos nenhum 

protocolo de tentativa administrativa, mas tão somente a alegação de que 

ao tentar realizar transferência de plano foi impossibilitado em razão desta 

cobrança, assim não vislumbro que a parte Autora que teve perda do seu 

tempo útil para solução administrativa, pois sequer comprovou que tentou 

resolver o problema administrativamente e que a empresa tenha se 

recusado a resolvê-lo. Desta maneira incabível a condenação em danos 

morais, conforme entendimento da Turma Recursal Única do Estado de 

Mato Grosso. “RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE SEGURO 

PRESTAMISTA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE 

RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE VALOR ÍNFIMO. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. A cobrança de 

seguro prestamista é indevida quando inexistente provas de contratação 

por parte do consumidor, fato que enseja o dever de restituição. Embora 

reconhecida a cobrança indevida, tal fato, por si só, não é passível de 

indenização por danos morais, em razão da ausência de ofensa aos 

direitos de personalidade do consumidor, principalmente pelo fato de ter 

sido cobrado valor ínfimo, de R$ 10,40 (dez reais e quarenta centavos). 

Recurso não provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 
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102041520158110061/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016).”. Pelo exposto, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, para declarar inexistente os débitos 

questionados no valor de R$ 2.497,58 (dois mil, quatrocentos e noventa e 

sete reais e cinquenta e oito centavos). Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remeta-se ao arquivo 

com as baixas e anotações de praxe. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015288-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: KAROLINE FRANCA DOS SANTOS Endereço: 

RUA FRANCELINO JOSÉ DA SILVA, S/N, FIGUEIRINHA, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78140-100. Senhor(a) KAROLINE FRANCA DOS SANTOS: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1015288-21.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.137,67 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 29/11/2019 Hora: 16:15 

REQUERENTE: KAROLINE FRANCA DOS SANTOS Advogado do(a) 

REQUERENTE: MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O 

REQUERIDO(A): TELEFÔNICA BRASIL S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 21 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: 1015288-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINE FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

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. 1015288-21.2019.8.11.0002 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, 26 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018582-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JACINTO ACOSTA (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)

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. 1018582-81.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007845-19.2019.8.11.0002

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:

JOSE VICENTE DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (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. 1007845-19.2019.8.11.0002 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, 27 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010420-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE PIRES COUTINHO (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: LEIDIANE PIRES COUTINHO Endereço: rua ypes 

quadra 15, 06, maringa II, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78143-338 

Senhor(a) LEIDIANE PIRES COUTINHO: 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. 

1010420-97.2019.8.11.0002 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: 

22/11/2019 Hora: 16:15 REQUERENTE: LEIDIANE PIRES COUTINHO 

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - 

MT17620-O REQUERIDO(A): BANCO BRADESCARD S.A 

ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 16 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: 1010420-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE PIRES COUTINHO (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. 1010420-97.2019.8.11.0002 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, 27 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

27/03/2020 09:50:09

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009244-83.2019.8.11.0002

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:

JANDREY ALESSANDRO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimar a parte Exequente do AR Negativo (mudou-se), no prazo de 5 dias, 

sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011304-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENEFER DE ARRUDA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO 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: JENEFER DE ARRUDA CINTRA Endereço: RUA 

SANTO ANTÔNIO, 1040, (LOT C SUL), CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - 

MT - CEP: 78110-117 Senhor(a) JENEFER DE ARRUDA CINTRA: A 

presente carta, referente ao processo abaixo identificado, tem por 

finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1011304-29.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 10.095,62 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL Data: 25/11/2019 Hora: 13:00 REQUERENTE: JENEFER DE ARRUDA 

CINTRA Advogado do(a) REQUERENTE: KASSIA REGINA NAVES SILVA 

BRAGA - MT25030/O REQUERIDO(A): SKY BRASIL SERVIÇOS 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, 16 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: 
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https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011304-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JENEFER DE ARRUDA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1011304-29.2019.8.11.0002 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, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006382-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DE ALENCAR PINHEIRO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos, para intimar a parte Reclamante a comparecer em 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 02/08/2019, as 12:30, na 

sede deste Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006382-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DE ALENCAR PINHEIRO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 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. 1006382-42.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011611-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-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: MARCIO JOSE PEREIRA Endereço: RUA 

EQUADOR, S/N, QUADRA 11, JARDIM IMPERIAL, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78135-000 Senhor(a) MARCIO JOSE PEREIRA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1011611-80.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 26/11/2019 Hora: 16:15 

REQUERENTE: MARCIO JOSE PEREIRA Advogado do(a) REQUERENTE: 

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - MT0018894A REQUERIDO(A): ITAU 

UNIBANCO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 17 de outubro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: 

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

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

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular, com a 

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011611-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT18894-O (ADVOGADO(A))
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO À(o) EXECUTADO(A): Nome: 

MARCIO JOSE PEREIRA Endereço: RUA EQUADOR, S/N, QUADRA 11, 

JARDIM IMPERIAL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78135-000 Senhor(a) 

MARCIO JOSE PEREIRA: A presente carta, referente ao processo abaixo 

identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na 

qualidade de parte Executada, para que para que proceda ao Pagamento 

voluntário da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

incorrer em Execução Forçada e pagamento de multa, nos termos do 

artigo 523, § 1º. do CPC. PROCESSO N. 1011611-80.2019.8.11.0002 

VALOR DA CAUSA: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Advogado do(a) REQUERIDO: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

CASTRO - MT14992-S REQUERIDO(A): MARCIO JOSE PEREIRA VÁRZEA 

GRANDE/MT, 27 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) CLAUDIR 

JUNIOR FRANÇA MARTINS Gestor de Secretaria OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

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

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015040-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FELIX PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1015040-55.2019.8.11.0002 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, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015594-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DINIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

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: DANIELE DINIZ DE ALMEIDA Endereço: RUA 

QUINZE, 30, QUADRA 36, 2 ETAPA, RESIDENCIAL SÃO BENEDITO, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) DANIELE DINIZ DE 

ALMEIDA: A presente carta, referente ao processo abaixo identificado, 

tem por finalidade a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria na qualidade de parte 

requerente, para comparecer à Audiência Designada, conforme despacho 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

abaixo descritas. PROCESSO N. 1015594-87.2019.8.11.0002 VALOR DA 

CAUSA: R$ 202,11 ESPÉCIE: [ATOS UNILATERAIS]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL Data: 03/12/2019 Hora: 16:15 

REQUERENTE: DANIELE DINIZ DE ALMEIDA Advogado do(a) REQUERENTE: 

LUIZ FERNANDO DA SILVA - MT17657-O REQUERIDO(A): INTERBELLE 

COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA ADVERTÊNCIA(S): 1. O não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) 

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

portando documentos pessoais. VÁRZEA GRANDE/MT, 22 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: 1015594-87.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DINIZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

 

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. 1015594-87.2019.8.11.0002 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, 27 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

27/03/2020 14:27:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010502-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CLEIGUE SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78118-000 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

À(o) Requerente: Nome: MARCIO CLEIGUE SILVEIRA Endereço: RUA 

BALTASAR, 2, quadra 66, CANELAS, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78148-822 Senhor(a) MARCIO CLEIGUE SILVEIRA: 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. 1010502-31.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

5.000,00 ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: CONCILIAÇÃO - 

CÍVEL SALA 2 Data: 24/09/2019 Hora: 14:00 REQUERENTE: MARCIO 

CLEIGUE SILVEIRA Advogado do(a) REQUERENTE: VAGNER SPIGUEL 

JUNIOR - MT0012209A REQUERIDO(A): PAGSEGURO INTERNET 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, 21 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: 1010502-31.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CLEIGUE SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-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. 1010502-31.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 27 de março de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009770-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM COSTA VERDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT154470-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RIBEIRO DA COSTA CAMPOS (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. 1009770-50.2019.8.11.0002 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, 27 de março de 2020. 

Assinado eletronicamente por: CLAUDIR JUNIOR FRANCA MARTINS 

27/03/2020 15:04:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012859-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

 

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: EDICLEI ALVES DA SILVA Endereço: AVENIDA 

SANTA LAURA, 10, Qda 184, COSTA VERDE, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78128-354 Senhor(a) EDICLEI ALVES DA SILVA: A presente carta, 

referente ao processo abaixo identificado, tem por finalidade a INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria na qualidade de parte requerente, para comparecer à 

Audiência Designada, conforme despacho e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem abaixo descritas. 

PROCESSO N. 1012859-81.2019.8.11.0002 VALOR DA CAUSA: R$ 

10.169,92 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: CONCILIAÇÃO - CÍVEL SALA 2 Data: 03/12/2019 Hora: 16:30 

REQUERENTE: EDICLEI ALVES DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - MT16873/O REQUERIDO(A): TIM 

CELULAR S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. O não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das 

custas processuais. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

VÁRZEA GRANDE/MT, 22 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 
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na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012859-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEI ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/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))

 

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. 1012859-81.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado no prazo legal. Várzea Grande, 27 de março de 2020.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004794-68.2017.8.11.0002

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:

M. DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA. LTDA. - ME (REU)

MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA (REU)

ILZIMAR DOS SANTOS OLIVEIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. No mais, informo que a Comarca de 

Várzea Grande - MT não é contínua a Comarca de Rosário de Oeste - MT. 

Assim, além da providência da diligência do oficial de justiça referente ao 

Bairro Costa Verde no Município de Várzea Grande - MT e informar se 

junto endereço situado na Comarca de Rosário Oeste - MT será 

cumprimento via AR. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 2020 JOSELINE 

MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008915-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSON RIBEIRO GARCIA OAB - DF06909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE GARCIA VIANA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019542-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE ANDRADE JORGE RIBEIRO (REU)

IRMAOS RIBEIRO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 26 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001002-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMO CHISTE DE AQUINO (REQUERIDO)

 

Intima-se a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para, dentro 

de 05(cinco)dias, depositar a diligência do Oficial de Justiça, Agencia 

2764-2, conta 11.850-8, Banco do Brasil, para cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006332-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO CONRADO DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000920-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINO BRITO DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 

2020 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 
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com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003329-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO VAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003329-58.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO TRIANGULO S/A 

REQUERIDO: EDUARDO VAZ Vistos. 1. Considerando que a presente 

demanda é embasada em documento que representa título executivo à luz 

da legislação processual vigente, bem como, não foi a parte requerida 

citada, DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em Execução de Título 

Extrajudicial. 2. Alterem-se os dados constantes dos autos. 3. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). 4. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de Justiça penhorar de 

imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo a sua 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de 

pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a 

partir da juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. Consigne-se ainda, que no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (CPC, art. 916). 

9. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005430-34.2017.8.11.0002

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:

IZAURA CAMILA PONCE DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005430-34.2017.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: IZAURA CAMILA PONCE DA LUZ Vistos. 1. Certifique-se 

eventual prazo transcorrido para apresentar a contestação. 2. Após, 

conclusos. 3. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003329-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO VAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003329-58.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO TRIANGULO S/A 

REQUERIDO: EDUARDO VAZ Vistos. 1. Considerando que a presente 

demanda é embasada em documento que representa título executivo à luz 

da legislação processual vigente, bem como, não foi a parte requerida 

citada, DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em Execução de Título 

Extrajudicial. 2. Alterem-se os dados constantes dos autos. 3. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). 4. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de Justiça penhorar de 

imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo a sua 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de 

pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a 

partir da juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. Consigne-se ainda, que no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (CPC, art. 916). 

9. Às providências. ... (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008070-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. P. DA SILVA (REU)

EVANDRO GUSTAVO PONTES DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008070-10.2017.8.11.0002; AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL REU: E. G. P. DA SILVA, EVANDRO GUSTAVO PONTES DA 

SILVA Vistos. . 1. Compulsando os autos verifico que a certidão de 

citação lançada pelo Sr. Oficial de Justiça no id. 17799719 não informou 

quais os requeridos foram citados da ação. 2. Desta feita, determino seja 

o mesmo intimado a retificar a certidão, no prazo de 10 (dez) dias, e, na 

sequência, venham-me os autos conclusos para demais deliberações. 3. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009573-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS RODRIGO DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009573-66.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: MARCOS RODRIGO DE MOURA Vistos. 1. Concedo o 

derradeiro prazo de 10 (dez) dias, para que o Sr. Oficial de Justiça 

retifique a certidão de ID. 12923421, sob pena de tomar as providências 

administrativas cabíveis. 2. Às providências. ... (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000017-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIMAR DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000017-40.2017.8.11.0002; REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: ODIMAR DE ALMEIDA OLIVEIRA Vistos. 1. Considerando que 

a presente demanda é embasada em documento que representa título 

executivo à luz da legislação processual vigente, bem como, não foi a 

parte requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em 

Execução de Título Extrajudicial. 2. Alterem-se os dados constantes dos 

autos. 3. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias 

(CPC, art. 829). 4. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de 

Justiça penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do 

principal atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se os devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o 

devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 

827) e, para o caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de 

embargos é de 15 dias e fluirá a partir da juntada nos autos no mandado 

de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. 

Consigne-se ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. (CPC, art. 916). 9. Às providências. ... (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002146-81.2018.8.11.0002

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:

WAGNER PEREIRA BARBOSA (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 2 1 4 6 - 8 1 . 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: WAGNER 

PEREIRA BARBOSA Vistos. 1. Acolho o petitório de ID. 21747965 para a 

Busca e Apreensão do veículo e citação do requerido, 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: 1004345-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO DE OLIVEIRA NOBRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004345-13.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: PEDRO DE 

OLIVEIRA NOBRES Vistos. 1 Concedo à cessionária OMNI S/A CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, o prazo de 05 (cinco) dias, para juntar 

aos autos a relação de créditos cedidos em seu favor, no intuito de 

demonstrar sua titularidade do crédito em relação ao requerido, bem como 

o contrato social, de modo a comprovar sua atividade / objeto 

desenvolvido pela empresa. 2. Às providências. ... (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007830-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DENIS MARTINS OAB - SP182424-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.S. FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

TONY ANDREO MARQUES 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 

1007830-50.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO SAFRA S-A 

REQUERIDO: M.S. FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, TONY 

ANDREO MARQUES DA SILVA Vistos. 1. Cumpra-se conforme o 

deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. Após o 

cumprimento, comunique-se o juízo deprecante e arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008153-98.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS ALTRAO (REQUERIDO)

ANTONIO ALTRAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008153-98.2020.8.11.0041; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JOSE CARLOS ALTRAO, ANTONIO ALTRAO Vistos. 1. 

Intime-se o advogado da parte interessada, a fim de comprovar o 

recolhimento das custas processuais, tendo em vista que o comprovante 

de pagamento (ID 29526773 - pág. 2) não corresponde à guia de 

recolhimento (ID 29526773 – pág. 3), de acordo com o número de 

identificação dos referidos documentos. 2. Consigne que, caso o 

interessado permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a presente 
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Carta Precatória será devolvida ao Juízo de origem, no estado em que se 

encontra, independentemente de nova determinação, conforme artigo 991 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012440-61.2019.8.11.0002

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:

SERGIO SADI SOARES PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1012440-61.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: SERGIO SADI SOARES PIRES Vistos. 1. Cumpra-se conforme 

o deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. Após o 

cumprimento, comunique-se o juízo deprecante e arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001080-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA MARIA DE LIMA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001080-95.2020.8.11.0002; DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL SA 

DEPRECADO: ANTONIA MARIA DE LIMA Vistos. 1. Cumpra-se conforme o 

deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. Após o 

cumprimento, comunique-se o juízo deprecante e arquivem-se os autos 

com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011874-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA MIRANDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Juízo da Vara Unica de Guarantã do Norte MT (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1011874-15.2019.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - 

SICREDI NORTE MT REQUERIDO: REINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA 

MIRANDA Vistos. 1. Em análise ao feito, verifico que o autor não cumpriu 

os requisitos legais do artigo 260 do CPC (inteiro teor da petição, do 

despacho judicial e do instrumento do mandato conferido ao advogado). 2. 

Dessa forma, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

sanar a irregularidade acima apontada. 3. Consigne que, caso o 

interessado permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a presente 

Carta Precatória será devolvida ao Juízo de origem, no estado em que se 

encontra, independentemente de nova determinação, conforme artigo 991 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016165-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARDUQUE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

PAVITER - PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

SUZI 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 

1016165-58.2019.8.11.0002; REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: PAVITER - PAVIMENTACAO TERRAPLENAGEM E 

LOCACOES LTDA - ME, MARDUQUE ALVES DA SILVA, SUZI DA SILVA 

Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva 

como mandado. 2. Após o cumprimento, comunique-se o juízo deprecante 

e arquivem-se os autos com as baixas necessárias. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002777-59.2017.8.11.0002

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:

JACKSON WESLLEN DA SILVA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002777-59.2017.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JACKSON WESLLEN DA SILVA TEIXEIRA Vistos. 1. 

Considerando que a presente demanda é embasada em documento que 

representa título executivo à luz da legislação processual vigente, bem 

como, não foi a parte requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à 

conversão em Execução de Título Extrajudicial. 2. Retifique-se. 3. Cite-se a 

parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). 4. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de Justiça penhorar de 

imediato quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo a sua 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se os 

devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a garantia da 

execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 827) e, para o caso de 

pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de embargos é de 15 dias e fluirá a 

partir da juntada nos autos no mandado de citação, independentemente de 

penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. Consigne-se ainda, que no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (CPC, art. 916). 

9. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007703-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO CARLOS XAVIER (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(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 

1007703-83.2017.8.11.0002; ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCISCO 

CARLOS XAVIER ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003146-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDECLEI PETRONILO GAMA (EXECUTADO)

MJ COMERCIO DE RODAS E PNEUS 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 

1003146-53.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MJ COMERCIO DE RODAS E PNEUS LTDA - ME, VANDECLEI 

PETRONILO GAMA Vistos. 1. Em que pese a manifestação da autora 

pleiteando pela publicação do edital de citação no Diário Eletrônico, verifico 

que o mesmo não foi deferido por este juízo. 2. Assim, concedo o prazo 

de 05 (cinco) dias ao autor para que se manifeste nos autos, requerendo 

o que entender necessário. 3. Decorrido o prazo sem manifestação, 

intime-se o autor pessoalmente, para que em prazo igual, manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena extinção, nos termos do 

art. 485, § 1º do CPC. 4. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004072-34.2017.8.11.0002

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:

EDSON DONIZETTE FERREIRA (EXECUTADO)

E. D. FERREIRA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004072-34.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: E. D. FERREIRA 

EIRELI - EPP, EDSON DONIZETTE FERREIRA Vistos. 1. Acolho o pedido 

retro. 2. Expeça-se o necessário. 3. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012600-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA SAPE LTDA (REQUERIDO)

JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

MARCIA JOSE DOS SANTOS SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TRANSPORTADORA SAPE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1012600-86.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUZA, MARCIA JOSE DOS 

SANTOS SOUZA, TRANSPORTADORA SAPE LTDA Vistos. 1. Em análise 

ao feito, verifico a ausência dos requisitos legais dispostos no artigo 260 

do CPC (inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do 

mandato conferido ao advogado). 2. Ademais, verifico a ausência do 

comprovante de recolhimento das custas processuais. 3. Dessa forma, 

solicite-se as providências junto ao Juízo deprecante. 4. Consigne que, 

caso o interessado permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a 

presente Carta Precatória será devolvida ao Juízo de origem, no estado 

em que se encontra, independentemente de nova determinação, conforme 

artigo 991 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005120-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR MATHEUS DA SILVA OAB - MG159995 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENO FERRAZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005120-23.2020.8.11.0002; REQUERENTE: RECON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: HELENO FERRAZ DE OLIVEIRA Vistos. 

1. Devidamente intimada, a parte autora comprovou o recolhimento das 

custas processuais. Todavia, não juntou aos autos a Carta Precatória, 

devidamente assinada pelo Juízo deprecante, conforme item 1 da decisão 

lançada no ID 29676232. 2. Dessa forma, aguarde-se o prazo de 30 

(trinta) dias, conforme item 6 da decisão acima citada. 3. Decorrido o 

prazo sem manifestação, devolva-se ao Juízo de origem, no estado em 

que se encontra, independentemente de nova determinação, conforme 

artigo 991 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 4. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005500-85.2016.8.11.0002

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:

MARIA AUXILIADORA BARROS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005500-85.2016.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

MARIA AUXILIADORA BARROS 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. 
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.. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002969-89.2017.8.11.0002

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:

ANA DE SOUZA ROSA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002969-89.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: ANA DE SOUZA ROSA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003867-05.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - PR22819-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI - ME (EXECUTADO)

CAMILA FRANCIELI NUNES BISSOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1003867-05.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: MARIA BENEDITA NUNES BISSOLI - ME, CAMILA FRANCIELI 

NUNES BISSOLI 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: 1002829-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS PAOLIELLO IKEDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002829-84.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: MATHEUS PAOLIELLO IKEDA Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 

911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial. 2. Para a concessão da 

liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito. 3. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a 

expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial 

de justiça, que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a 

redação ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada 

pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento 

da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 

05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. OBSERVE-SE que a diligência já foi 

depositada nos autos pelo autor. 12. Expeça-se o necessário. 13. 

Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000110-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIGTON ALAN MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000110-66.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ELIGTON ALAN MAGALHAES Vistos. 1. Considerando que a 

presente demanda é embasada em documento que representa título 

executivo à luz da legislação processual vigente, bem como, não foi a 

parte requerida citada, DEFIRO o pedido retro quanto à conversão em 

Execução de Título Extrajudicial. 2. Alterem-se os dados constantes dos 

autos. 3. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 (três) dias 

(CPC, art. 829). 4. Não efetuado o pagamento, deverá o senhor. Oficial de 

Justiça penhorar de imediato quantos bens bastem para o pagamento do 

principal atualizado, custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), 

procedendo a sua avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se os devedores, em seguida. 5. Não sendo encontrando o 

devedor, deverão ser-lhe arrestados tantos bens quantos bastem para a 

garantia da execução (CPC, art. 830). 6. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. (CPC, art. 

827) e, para o caso de pronto pagamento, a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1°). 7. Consigne-se, que o prazo de 

embargos é de 15 dias e fluirá a partir da juntada nos autos no mandado 

de citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 8. 

Consigne-se ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito 

do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o 

executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês. (CPC, art. 916). 9. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Sentença

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/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 

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: 1001817-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001817-40.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO Vistos. . 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO 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. 5085315). A 

medida liminar foi cumprida (id. 18486178) e a citação aperfeiçoada 

consoante documento lançado no Id. 18486175. 4. O devedor não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende dos autos. 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. 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: 1001817-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001817-40.2016.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO Vistos. . 1. Trata-se 

de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em 

desfavor de ANDREIA KARLA GOMES DE MACEDO 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. 5085315). A 

medida liminar foi cumprida (id. 18486178) e a citação aperfeiçoada 

consoante documento lançado no Id. 18486175. 4. O devedor não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende dos autos. 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 
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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. 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006377-54.2018.8.11.0002

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:

ROMAO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (REU)

ROBERTO JOSE ROMAO (REU)

MARLI APARECIDA PIVATTO ROMAO (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006377-54.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ROMAO INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME, ROBERTO JOSE ROMAO, 

MARLI APARECIDA PIVATTO ROMAO Vistos. . 1. Trata-se de ação 

Monitória, promovida por BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de ROMÃO 

INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA – ME, ROBERTO JOSÉ ROMÃO e MARLI 

APARECIDA PIVATTO ROMAO, ambos devidamente qualificados nos 

autos, alegando que é credor do requerido na quantia de R$-146.024,39 

(cento e quarenta e seis mil, vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), 

proveniente do contrato de crédito rotativo formalizado através de Cédula 

de Crédito Bancário. 2. Em decisão proferida no ID. 14537306 este juízo 

determinou-se a citação da requerida. 3. A citação foi devidamente 

formalizada conforme ID. 16272342. 4. Fora certificado o decurso de 

prazo sem manifestação dos requeridos (ID. 17044692). É o relatório. 

Decido. 5. A autora propôs a presente Ação Monitória em desfavor dos 

requeridos, visando o recebimento da quantia de R$-146.024,39, em razão 

do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário, conforme relatório 

acima. 6. Considerando que os requeridos foram citados e não 

apresentaram defesa, conforme certidão relatado, DECRETO A SUA 

REVELIA, passando ao julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 

355, II do CPC. 7. Observo que o documento trazido aos autos pelo autor 

reveste-se dos requisitos necessários à validade do procedimento 

monitório, porquanto possui prova da bilateralidade e assunção da dívida, 

conforme orientação da Súmula do 247 do STJ: Súmula nº 247 O contrato 

de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo 

de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. 

8. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, DO Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação 

monitória para, e, nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de 

pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$-146.024,39 (cento e 

quarenta e seis mil, vinte e quatro reais e trinta e nove centavos), que, no 

caso, deverá ser atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês e correção monetária pelo INPC. 9. Condeno as requeridas ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, I, do CPC). 

10. Transitado em julgado, o que deverá ser certificado, o presente feito 

deverá ter normal prosseguimento pelo interesse do autor. 11. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000507-91.2019.8.11.0002

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:

ODILENE KELY DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000507-91.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ODILENE KELY DE ALMEIDA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, promovida por BANCO HONDA S/A, em face de 

ODILENE KELY DE ALMEIDA, ambos qualificados nos autos, visando 

liminarmente à apreensão do veículo motocicleta Honda, BIZ, cor branca, 

ano/mod. 2017/18, placa QCB-2602, que fora alienado fiduciariamente em 

garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva do 

credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi deferida e ordenada à 

citação da requerida (id. 18348441). Efetivada a medida liminar e citada (id. 

18670343), a requerida, em sede de contestação, através da Defensoria 

Pública Estadual, pede a purgação da mora em forma de parcelamento do 

débito, o reconhecimento da inexistência de mora e do adimplemento 

substancial do contrato, conforme se visualiza no id. 19617681. 3. 

Intimado, o autor impugna os termos da contestação e pede o 

indeferimento da gratuidade processual em favor do requerido. 4. 

Vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença. É o breve 

relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 5. A questão destes 

autos não necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo 

antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil. DO MÉRITO 6. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, promovida por BANCO HONDA S/A, em face de ODILENE 

KELY DE ALMEIDA, ambos qualificados nos autos, conforme relatório 

acima descrito. DA PURGAÇÃO DA MORA 7. No caso dos autos, a parte 

devedora pugnou pelo pagamento das parcelas de forma parcelada, 

deixando transcorrer o prazo sem que houvesse o pagamento integral do 

débito. 8. Pois bem, com o advento da Lei 10.931/04, que alterou o art. 3º 

do Decreto Lei 911/69, não há mais falar em purgação da mora, podendo o 

devedor, 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”. 9. Neste 

sentido, trago o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - 

PURGA DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 

DA DÍVIDA. - O Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3º, § 2º, autoriza a 

restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida 

pendente, não havendo, portanto, possibilidade de purga da mora, apenas 

pelo pagamento das parcelas atrasadas. - Conforme julgamento do 

REsp.1.418.593, representativo da controvérsia, há necessidade de 

pagamento integral da dívida, isto é, pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas. (TJ-MG - AI: 10686140077518003 MG, Relator: Pedro Aleixo, 

Data de Julgamento: 22/07/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 31/07/2015).” 10. Há também precedentes no Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. “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 

DJE 21/09/2015)” 11. Desta forma, deixo de acolher o pedido de 

parcelamento. DA CONSTITUIÇÃ EM MORA 12. O requerido alega que o 

autor não conseguiu demonstrar a efetiva constituição em mora do 

devedor, pois esta teria sido recebida por pessoa diversa. 13. Pois bem. 

Conforme é sabido, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se 

encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização 

da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 

/69. 14. Assim, a notificação do devedor, para a constituição em mora, 

pode ocorrer por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário (Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º). 15. Todavia, observando o 

comprovante da mora trazido pela autora, é de se notar que a 
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correspondência foi recebida de próprio punho pela requerida. 16. Desta 

feita, não subsistem as suas alegações de que a mora não foi deviamente 

constituída. 17. Deixo, pois, de acolher a preliminar arguida. DO 

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO 18. Em sede de 

contestação o requerido informa que é possível a preservação do 

contrato nos casos de alienação fiduciária, razão pela qual pede seja 

reconhecido o adimplemento substancial do contrato. 19. Pois bem. Em que 

pese as argumentações do requerido, esta magistrada perfilha do 

entendimento de que é inaplicável a teoria do adimplemento substancial 

nos contratos de alienação fiduciária. 20. Aliás, sobre o tema já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos. “Não se aplica a teoria 

do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em 

garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 2ª Seção. REsp 

1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 22/2/2017)”. 21. Assim, motivado na ausência de 

previsão legal para o acolhimento do pedido, indefiro-o. DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS 22. Desta forma, e 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 requerida quanto à 

dívida existente. Sobre mais, em não havendo o pagamento da 

integralidade do débito pendente, deverá a requerida responder pela sua 

inércia. DA JUSTIÇA GRATUITA 24. Postula o requerido pela concessão 

da gratuidade processual em seu favor, haja a vista a sua condição de 

hipossuficiência financeira. 25. Em que pese a impugnação do autor, 

entendo que o pedido merece acolhimento haja a vista a apresentação de 

documentos que demonstram sua incapacidade de recolher as custas 

processuais. Ademais, o autor não trouxe elementos para infirmar as 

declarações de hipossuficiência da ré. 26. Assim, defiro os benefícios da 

justiça em seu favor. DISPOSITIVO 27. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, 

§ 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, 

confirmando a liminar deferida nos autos. 28. Custas pagas na inicial. Em 

razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

que ficará suspenso ante o beneficio da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98, § 3º do CPC, benefício ora deferido. 29. Intime-se a Defensoria 

Pública da presente sentença. 30. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. 31. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003030-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PELLENZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003030-76.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: ANDERSON PELLENZ Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de 

Busca e Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, 

requereu a extinção do feito pela perda superveniente do objeto da ação. 

2. Em seu pedido, sustenta que as partes se compuseram amigavelmente 

a respeito do débito, razão pela qual pede a condenação do requerido em 

custas e honorários de sucumbência. 3. Pois bem. O pedido de 

condenação da ré em custas e honorários advocatícios não comporta 

deferimento. Ocorre que o reconhecimento da dívida não ocorreu nos 

autos, mas sim extrajudicialmente. Sequer houve a citação da parte 

requerida a fim de que pudesse vir aos autos e se manifestar sobre tal 

pedido. Afinal, o julgamento do feito, sem resolução do mérito, não 

comporta a condenação da ré na verba sucumbência. 4. Assim, 

considerando que o requerido sequer foi citado da ação, recebo o pedido 

como desistência da ação e JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 6. Custas 

pagas na distribuição. 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003930-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON SANTIAGO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003930-93.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: EDMILSON SANTIAGO DE ARRUDA Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA S/A, em 

desfavor de EDMILSON SANTIAGO DE ARRUDA 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. 16453666). A 

medida liminar foi cumprida e a citação aperfeiçoada consoante 

documento lançado no Id. 17179932. 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. 19724929). 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. 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: 1004176-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH MARIA PARTEKA SEMIGUEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004176-55.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: RUTH MARIA PARTEKA SEMIGUEN Vistos. . 1. Cuida-se de 
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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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004011-13.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZEZINHO MANOEL DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA OAB - MT11761-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-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 

1004011-13.2016.8.11.0002 AUTOR(A): ZEZINHO MANOEL DE CAMPOS 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. . 1. Trata-se de 

Ação Obrigação de Fazer interposta por ZEZINHO MANOEL DE CAMPOS , 

em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, ambos 

qualificados nos autos. 2. As partes vieram aos autos informar que 

realizaram um acordo extrajudicial (id. 20515006), pugnando, assim, sua 

homologação e consequente extinção do feito. 3. Denoto que a referida 

peça encontra-se devidamente assinada pelas partes, revestindo-se, 

assim, dos requisitos legais para a sua homologação. 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. Caso se verifique a 

existência de depósitos judiciais nos autos, desde já AUTORIZO o seu 

levantamento em favor do autor. 6. Sem custas por ser beneficiário da 

justiça gratuita. Honorários conforme pactuado. 7. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 8. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000937-43.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL GOMES AMADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000937-43.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: RAUL GOMES AMADO Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca 

e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S/A, em desfavor de RAUL 

GOMES AMADO 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. 18533542). A medida liminar foi 

cumprida (id. 18903244) e a citação aperfeiçoada consoante documento 

lançado no Id. 18903246. 4. Conforme ressai dos autos, o devedor não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial. 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. 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: 1006472-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL PEREIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1006472-84.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MANOEL PEREIRA LIMA 

Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por BV 

FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face 

de APARECIDA RIVELINO MONTEIRO, ambos qualificados nos autos, 

visando liminarmente à apreensão do veículo Volkswagem, GOL 1.0, 

ano/modelo 2009/2010, cor prata, placa KAR-4861, que fora alienado 

fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e 

posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi 

deferida e ordenada à citação da requerida (id. 14571767). Efetivada a 

medida liminar (id. 18362223) a requerida, independentemente de citação, 

apresentou sua contestação, através da Defensoria Pública Estadual, 

pedindo a purgação da mora em forma de parcelamento do débito, o 

reconhecimento da inexistência de mora e do adimplemento substancial do 

contrato, conforme se visualiza no id. 18576743. 3. Intimado, o autor 

impugna os termos da contestação e reafirma o pedido inicial. 4. 

Vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença. É o breve 

relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 5. A questão destes 

autos não necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo 

antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil. DO MÉRITO 6. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, promovida por BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de APARECIDA RIVELINO 

MONTEIRO, ambos qualificados nos autos, conforme relatório acima 

descrito. DA PURGAÇÃO DA MORA 7. No caso dos autos, a parte 

devedora pugnou pelo pagamento das parcelas de forma parcelada, 

deixando transcorrer o prazo sem que houvesse o pagamento integral do 

débito. 8. Pois bem, com o advento da Lei 10.931/04, que alterou o art. 3º 

do Decreto Lei 911/69, não há mais falar em purgação da mora, podendo o 

devedor, 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”. 9. Neste 

sentido, trago o julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - 

PURGA DA MORA - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE 
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DA DÍVIDA. - O Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3º, § 2º, autoriza a 

restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida 

pendente, não havendo, portanto, possibilidade de purga da mora, apenas 

pelo pagamento das parcelas atrasadas. - Conforme julgamento do 

REsp.1.418.593, representativo da controvérsia, há necessidade de 

pagamento integral da dívida, isto é, pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas. (TJ-MG - AI: 10686140077518003 MG, Relator: Pedro Aleixo, 

Data de Julgamento: 22/07/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 31/07/2015).” 10. Há também precedentes no Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. “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 

DJE 21/09/2015)” 11. Desta forma, deixo de acolher o pedido de 

parcelamento. DA CONSTITUIÇÃO EM MORA 12. O requerido alega que o 

autor não conseguiu demonstrar a efetiva constituição em mora do 

devedor, pois esta teria sido recebida por pessoa diversa. 13. Pois bem. 

Conforme é sabido, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se 

encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização 

da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 

/69. 14. Assim, a notificação do devedor, para a constituição em mora, 

pode ocorrer por carta registrada com aviso de recebimento, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário (Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º). 15. Todavia, a Lei não 

excluiu a possibilidade de notificação do devedor através de protesto pelo 

cartório extrajudicial, desde que esgotados os meios de notificação 

pessoal. 16. De acordo com os autos, o autor buscou realizar a 

notificação do devedor através do envio de correspondência no seu 

endereço, todavia, não foi possível haja a vista a informação passada 

pelos Correios de que o endereço é insuficiente (id. 14380730). Assim, 

realizou a notificação através do instrumento de protesto, conforme 

documentos inserido no id. 14380732. 17. Desta feita, em que pese não ter 

sido recebida pessoalmente pelo requerido, a notificação é válida para os 

fins dispostos no art. 2º, § 2º do Decreto-Lei em referência. 18. Deixo, 

pois, de acolher a preliminar arguida. DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL 

DO CONTRATO 19. Em sede de contestação o requerido informa que é 

possível a preservação do contrato nos casos de alienação fiduciária, 

razão pela qual pede seja reconhecido o adimplemento substancial do 

contrato. 20. Pois bem. Em que pese as argumentações do requerido, esta 

magistrada perfilha do entendimento de que é inaplicável a teoria do 

adimplemento substancial nos contratos de alienação fiduciária. 21. Aliás, 

sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes 

termos. “Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos 

de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 

2ª Seção. REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão 

Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/2/2017)”. 22. Assim, motivado 

na ausência de previsão legal para o acolhimento do pedido, indefiro-o. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 23. Desta forma, e 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. 

24. Em especial, verifico que houve o reconhecimento da requerida quanto 

à dívida existente. Sobre mais, em não havendo o pagamento da 

integralidade do débito pendente, deverá a requerida responder pela sua 

inércia. DISPOSITIVO 25. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 

911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos 

do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto 

da medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos 

autos. 26. Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno a 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 10 % sobre o 

valor da causa (CPC, art. 85), que ficará suspenso por ser beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, benefício ora 

deferido. 27. Intime-se a Defensoria Pública da presente sentença. 28. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias 29. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1004109-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C.A.SILVA & J.A DE MORAES LTDA - ME (EMBARGANTE)

JOSE ALVES DE MORAES (EMBARGANTE)

CLERISVALDO ARAUJO SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSEIAS LUIZ FERREIRA OAB - MT12860-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004109-27.2018.8.11.0002 EMBARGANTE: C.A.SILVA & J.A DE MORAES 

LTDA - ME, JOSE ALVES DE MORAES, CLERISVALDO ARAUJO SILVA 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de 

Embargos à Execução 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. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004150-57.2019.8.11.0002

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:

KEILA CRISTINA FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004150-57.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: KEILA CRISTINA 

FERREIRA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA em 

desfavor de KEILA CRISTINA FERREIRA 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 determinada à citação (Id. 22530643). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id. 23207382). 4. A devedora não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme 

ressai dos autos. 5. O autor, por sua vez, pugnou pela baixa de qualquer 

restrição que recai sob o gravame do veiculo. É o necessário relatório. 

DECIDO. 6. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia da 

requerida que apesar de devidamente citada, 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 
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exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e 

Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 11. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC) 12. Decorrido o prazo recursal, 

certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 13. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1002520-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. L. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (REQUERENTE)

G. L. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GABRIEL CHAVES OAB - SP350558 (ADVOGADO(A))

GABRIELA SILVESTRE LIMA PIM OAB - SP379101 (ADVOGADO(A))

VANESSA BAGGIO LOPES DE SOUZA OAB - SP211887 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-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 

1002520-63.2019.8.11.0002 REQUERENTE: G. L. INDUSTRIA E COMERCIO 

EIRELI, G. L. INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI REQUERIDO: COOPERATIVA 

DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE Vistos. 1. Trata-se de ação de Produção 

Antecipada de Provas, proposta pela autora, em face da requerida, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. A Autora foi intimada a recolher as 

custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, 

vez que foi indeferida a justiça gratuita. 3. Intimada para tanto, deixou 

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 o artigo 290, 

ambos 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: 1009408-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE 

INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO GOULART JUNIOR OAB - GO24383 (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINHO DE SOUZA TORRES (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009408-82.2018.8.11.0002 AUTOR(A): COOPERFORTE- COOP DE ECON. 

E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS 

FEDERAIS LTDA REU: GINHO DE SOUZA TORRES Vistos. 1. Trata-se de 

ação Monitória, promovida por COOPERFORTE - COOPERATIVADE 

ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, em desfavor de GINHO DE 

SOUZA TORRES, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando 

que é credor do requerido na quantia de R$ 29.211,37 (vinte e nove mil, 

duzentos e onze reais e trinta e sete centavos), por conta do Contrato de 

Abertura de Crédito em conta corrente. 2. No ID. 18580821 determinou-se 

a citação do requerido. 3. A citação dos requeridos foi devidamente 

formalizada conforme ID. 28006759. 4. Fora certificado o decurso de 

prazo sem manifestação dos requeridos (ID. 29336305). É o relatório. 

Decido. 5. Considerando que o requerido fora citado e não apresentou 

defesa, conforme certidão relatado, DECRETO A SUA REVELIA, passando 

ao julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, II do CPC. 6. 

Observo que o documento trazido aos autos pelo autor, ou seja, 

reveste-se dos requisitos necessários à validade do procedimento 

monitório, porquanto possui prova da bilateralidade e assunção da dívida, 

conforme orientação da Súmula do 247 do STJ: “Súmula nº 247 O contrato 

de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo 

de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” 

7. Ademais, tal documento demonstra prova escrita da dívida que, nas 

palavras de Luiz Rodrigues Wambier, é ‘qualquer documento ou grupo de 

documentos conjugados de que seja possível extrair razoável convicção 

acerca da plausibilidade da existência do crédito pretendido’. 8. Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 487, I, DO Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória para, e, 

nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o título 

executivo judicial, no valor de R$ 29.211,37 (vinte e nove mil, duzentos e 

onze reais e trinta e sete centavos), que, no caso, deverá ser atualizado 

com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária 

pelo INPC. 9. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

atualizado da condenação (art. 85, § 2º, I, do CPC). 10. Transitado em 

julgado, o que deverá ser certificado, o presente feito deverá ter normal 

prosseguimento pelo interesse do autor. 11. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001759-03.2017.8.11.0002

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:

GISELE SALENGUE MARTINS (REU)

GISELE SALENGUE MARTINS EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001759-03.2017.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

GISELE SALENGUE MARTINS EIRELI - ME, GISELE SALENGUE MARTINS 

Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória, promovida por BANCO DO BRASIL 

S/A, em desfavor de GISELE SALENGUE MARTINS EIRELI - ME e GISELE 

SALENGUE MARTINS, todos devidamente qualificados nos autos, 

alegando que é credor dos requeridos na quantia de R$ 101.289,28 (cento 

e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), por 

conta do Contrato de Abertura de Credito Fixo n° 40/04444-0 

(18/68450-5). 2. No ID. 6724978 determinou-se a citação do requerido. 3. 

A citação dos requeridos foi devidamente formalizada conforme ID. 

26499658. 4. Fora certificado o decurso de prazo sem manifestação dos 

requeridos (ID. 29337397). É o relatório. Decido. 5. Considerando que os 

requeridos foram citados e não apresentaram defesa, conforme certidão 

relatado, DECRETO A SUA REVELIA, passando ao julgamento antecipado 

do feito, nos termos do art. 355, II do CPC. 6. Observo que o documento 

trazido aos autos pelo autor, ou seja, reveste-se dos requisitos 

necessários à validade do procedimento monitório, porquanto possui 

prova da bilateralidade e assunção da dívida, conforme orientação da 

Súmula do 247 do STJ: “Súmula nº 247 O contrato de abertura de crédito 

em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui 

documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” 7. Ademais, tal 

documento demonstra prova escrita da dívida que, nas palavras de Luiz 
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Rodrigues Wambier, é ‘qualquer documento ou grupo de documentos 

conjugados de que seja possível extrair razoável convicção acerca da 

plausibilidade da existência do crédito pretendido’. 8. Diante do exposto, 

com fulcro no artigo 487, I, DO Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória para, e, 

nos termos do art. 702 § 2º, do CPC, CONSTITUIR de pleno direito, o título 

executivo judicial, no valor de R$ 101.289,28 (cento e um mil, duzentos e 

oitenta e nove reais e vinte e oito centavos), que, no caso, deverá ser 

atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção 

monetária pelo INPC. 9. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre 

o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2º, I, do CPC). 10. Transitado 

em julgado, o que deverá ser certificado, o presente feito deverá ter 

normal prosseguimento pelo interesse do autor. 11. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014419-58.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANDRE KRAUSBURG NETO (EXECUTADO)

KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ELISEU KRAUSBURG FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1014419-58.2019.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL SA EXECUTADO: KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS 

LTDA - EPP, ELISEU KRAUSBURG FILHO, JOSE ANDRE KRAUSBURG 

NETO Vistos. 1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial 

proposta por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - 

BANRISUL, em face de JOSE ANDRE KRAUSBURG NETO, KRAUSBURG 

COMERCIO DE FRUTAS LTDA – EPP e ELISEU KRAUSBURG FILHO, todos 

devidamente qualificados nos autos, visando o recebimento da quantia 

informada na exordial. 2. Fora intimado o patrono do autor para que 

efetuasse o recolhimento da diligência do senhor Oficial de Justiça. 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. 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: 1017911-58.2019.8.11.0002

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:

ISABELA CRISTINA 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 

1 0 1 7 9 1 1 - 5 8 . 2 0 1 9 . 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: ISABELA 

CRISTINA DA SILVA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em 

desfavor de ISABELA CRISTINA DA SILVA com fundamento no art. 3º do 

Decreto/Lei n. 911/69, visando a 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 determinada a citação da requerida (ID. 26769232). 

Efetivada a medida liminar e procedida a citação (ID. 27292438), a 

devedora não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos 

autos (ID. 28693643). 4. Breve relato. Fundamento. DECIDO. 5. Analisando 

o presente feito verifico que ocorreu a revelia da requerida que apesar de 

devidamente citada, 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”. 6. 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. 7. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. 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. 9. 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. 10. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% sobre o valor atualizado da causa. 11. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 12. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005136-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA SOARES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1005136-11.2019.8.11.0002 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANGELA 

MARIA SOARES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 1. Trata-se de ação 

Revisional de Contrato, promovida por ANGELA MARIA SOARES, em face 

de BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

ambas qualificados nos autos. 2. Fora concedido o prazo de 15 dias para 

que a autora comprovasse o recolhimento da primeira parcela das custas 

processuais, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Em certidão lançada 

aos autos, fora certificado o decurso de prazo sem o atendimento do 

comando judicial. 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 
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das custas necessárias para a distribuição do feito, 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. 7. Deixo de condenar em 

honorários, eis que sequer fora recebida a ação. 8. Após as baixas 

necessárias, arquive-se. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015950-82.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO OAB - SP241999 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TENORIO FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1015950-82.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: TENORIO FERREIRA 

Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão proposta pela 

instituição financeira, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Foi expedida carta de intimação pessoal para 

desse andamento ao feito, sob pena de extinção, ante a inércia do patrono 

constituído no feito. 3. A correspondência enviada ao autor retornou 

contendo a expressão “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. 4. Prescreve o Art. 

274, parágrafo único, do Novel Código de Processo Civil: “Art. 274. Não 

dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos 

seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do 

processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo 

escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas 

as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não 

recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou 

definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os 

prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da 

correspondência no primitivo endereço.” 5. Pois bem, comungo do 

entendimento de que é dever da parte manter seu seus dados atualizados, 

até por questões de celeridade processual, assim, a inoperância da parte 

autora em manter seus dados atualizados, possibilita a extinção do feito 

por desídia. 6. Da mesma forma tem entendido a jurisprudência pátria, 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. 

ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. FRUSTRADA. 

ENDEREÇO DESATUALIZADO. DEVER DA PARTE. INÉRCIA. ABANDONO. 

CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A extinção do processo por abandono da causa, na forma 

prevista no artigo 267, III e § 1 do CPC, é admissível quando, intimada a 

parte, pessoalmente, e o seu advogado deixam transcorrer “in albis” o 

prazo concedido para impulsionar o feito. 2. Ausência de intimação 

pessoal, em razão da desatualização do endereço, não afasta a 

possibilidade de extinção do feito por abandono da causa; tendo em vista 

que é dever da parte manter suas informações atualizadas, conforme 

previsão do artigo 238 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. 

Sentença mantida. (TJ-DF - APC: 20100310109047 , Relator: ROMULO DE 

ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/07/2015, 4ª Turma Cível, Data 

de Publicação: Publicado no DJE : 13/07/2015 . Pág.: 229) “. 7. Assim, 

considerando válida a intimação enviada ao autor e, em vista de sua 

desídia, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 8. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 9. Custas pagas na 

distribuição. 10. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 11. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002567-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERAILDES JESUS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002567-03.2020.8.11.0002 AUTOR(A): ERAILDES JESUS DA SILVA REU: 

BANCO GMAC S.A. Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato, 

promovida por ERAÍLDES JESUS DA SILVA, em face de BANCO GMAC 

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: 1015696-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SALVATERRA FLORES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO BMG S.A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1015696-12.2019.8.11.0002 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: LAERCIO 

SALVATERRA FLORES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BMG S.A, 

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S.A., BANCO PAN Vistos. 1. Cuida-se de Ação Revisional 

proposta por LAÉRCIO SALVATERRA FLORES em face do BANCO BMG, 

BANCO BMG ITAÚ CONSIGNADO, BANCO OLE BONSUCESSO S.A. e 

BANCO PAN S/A, todos qualificados na exordial. 2. A parte autora foi 

intimada a recolher as custas processuais devidas, 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. ISTO POSTO e considerando a ausência de recolhimento 
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das custas necessárias para a distribuição do feito, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010496-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010496-24.2019.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: RODRIGO VIEIRA DOS 

SANTOS Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória, promovida por BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, em face de 

RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS, partes devidamente qualificadas nos 

autos. 2. Fora indeferida a gratuidade de justiça ao autor, momento em 

que, fora concedido o parcelamento das custas processuais devidas, sob 

pena de cancelamento da distribuição. 3. O autor, por sua vez, interpôs 

Recurso de Agravo de Instrumento, ocasião em que, seu recurso fora 

conhecido, mas não provido. Deixando transcorrer o prazo sem o 

recolhimento das custas. 4. Pois bem, dispõe o artigo 290 do Código de 

Processo Civil que “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias”. 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 o artigo 290, 

ambos 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018800-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENNEDY FERNANDO GUISSI ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1018800-12.2019.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: KENNEDY FERNANDO GUISSI ROSA Vistos. 1. Trata-se de 

ação proposta por OMNI FINANCEIRA S/A em desfavor de KENNEDY 

FERNANDO GUISSI ROSA, 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 deixou transcorrer o prazo 

sem manifestação. 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. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010710-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PHALOMA GRAZIELA SILVA BUENO CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010710-49.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

PHALOMA GRAZIELA SILVA BUENO CONCEICAO Vistos. 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em desfavor de PHALOMA 

GRAZIELA SILVA BUENO CONCEIÇÃO 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 determinada à citação (Id. 22416655). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id. 26024858). 4. A devedora não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se 

depreende da Certidão de Decurso de Prazo lançada nos autos (Id. 

29001442). 5. Devidamente intimado, o autor pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. É o necessário relatório. DECIDO. 6. Analisando o 

presente feito verifico que ocorreu a revelia da requerida que apesar de 

devidamente citada, 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 a requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º 

do CPC) 12. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 13. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001336-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGNEY BARBOSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001336-72.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: HUGNEY BARBOSA 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em 

desfavor de HUGNEY BARBOSA 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. 18573970). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id. 27285551). 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. 

28631992). É o necessário relatório. DECIDO. 5. 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”. 6. 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. 7. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. 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. 9. 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. 10. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa. 11. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 12. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015550-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO OAB - SP0098628A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZENILDA MARISTELA KALITSKI (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1015550-68.2019.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL REU: ZENILDA MARISTELA 

KALITSKI Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória, promovida por BANCO 

CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL, em face de 

ZENILDA MARISTELA KALITSKI, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003982-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE DAS GRACAS BORTOLETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003982-55.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BERNADETE DAS GRACAS 

BORTOLETI REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

Vistos. 1. Trata-se de ação promovida por BERNADETE DAS GRAÇAS 

BORTOLETI, em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., 

ambos qualificados nos autos. 2. A parte autora foi intimada a recolher às 

custas processuais devidas, 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, 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: 1015776-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FILIPE GILBERTO DE SOUZA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

4 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1015776-73.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: FILIPE GILBERTO DE SOUZA LIMA Vistos. 1. Cuida-se de 

ação proposta por BANCO ITAUCARD S/A em desfavor de FILIPE 

GILBERTO DE SOUZA LIMA, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos documento válido que comprovasse a 

constituição do requerido em mora, eis que a correspondência enviada 

retornou com a informação “NÃO EXISTE O NÚMERO”. 3. Pois bem. Para a 
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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). 4. 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. 5. 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. 6. 

Nesse sentido vem decidindo a jurisprudência pátria: AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO 

ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE 

O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS 

MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a 

notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido 

no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não 

está caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – 

DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR 

FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ – 

SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do 

consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio, ainda que não pessoalmente 

pelo devedor. (Ap 134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) 7. Desta feita, considerando 

que a parte autora não comprovou de forma satisfatória a mora do 

requerido, deixando de sanar a irregularidade processual, conforme 

determinado, ausente o 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. 8. Custas recolhidas na inicial. 9. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se as baixas necessárias. 10. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013914-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVESTRE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA STALLBAUM BERNINI OAB - MT0012396A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1013914-67.2019.8.11.0002 AUTOR(A): JOAO SILVESTRE DA SILVA 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. 1. Trata-se de 

ação promovida por JOAO SILVESTRE DA SILVA, em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013418-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDALINA VIEIRA EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON NASCIMENTO RODRIGUES OAB - MT25772/O (ADVOGADO(A))

INGRID DE SOUZA EICKHOFF OAB - MT10216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1013418-38.2019.8.11.0002 REQUERENTE:  IDALINA VIEIRA 

EVANGELISTA REQUERIDO: BANCO AGIBANK S/A Vistos. 1. Trata-se de 

ação promovida por IDALINA VIEIRA EVANGELISTA, em face de BANCO 

AGIBANK 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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1013293-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA FERNANDES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DESIREE DUARTE DA SILVA OAB - MT19667/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1013293-70.2019.8.11.0002 EMBARGANTE: DIOGO DE OLIVEIRA 
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FERNANDES EMBARGADO: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA Vistos. 1. Trata-se de ação proposta por DIOGO DE 

OLIVEIRA FERNANDES em desfavor de BR CONSORCIOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 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 satisfatoriamente. 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. 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: 1013998-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA ROCHA DE SOUZA (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 SENTENÇA PROCESSO 

1013998-68.2019.8.11.0002 AUTOR(A): IRMA ROCHA DE SOUZA REU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

1. Trata-se de ação promovida por IRMA ROCHA DE SOUZA, em face de 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 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: 1000628-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS NUNES DE MENEZES (REQUERIDO)

MARCOS NUNES DE MENEZES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000628-90.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: MARCOS NUNES DE MENEZES - ME, MARCOS NUNES DE 

MENEZES Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida 

por BANCO BRADESCO S/A, em face de MARCOS NUNES DE MENEZES - 

ME e MARCOS NUNES DE MENEZES, ambos qualificados nos autos, 

visando liminarmente à apreensão do veículo Fiat Palio ELX 1.0 8v Flex, 

ano/modelo 2009/2010, placa HTD-6330, que fora alienado fiduciariamente 

em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva 

do credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi deferida e ordenada à 

citação da requerida (id. 8849380). Efetivada a medida liminar (id. 

18182340) a requerida, independentemente de citação, apresentou sua 

contestação através da Defensoria Pública Estadual, pedindo a purgação 

da mora em forma de parcelamento do débito, o reconhecimento da 

inexistência de mora e do adimplemento substancial do contrato, conforme 

se visualiza no id. 18807578. 3. Intimado, o autor impugna os termos da 

contestação e reafirma o pedido inicial. 4. Vieram-me os autos conclusos 

para prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO 5. A questão destes autos não necessita de produção de 

outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme 

preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO 6. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por BBANCO 

BRADESCO S/A, em face de MARCOS NUNES DE MENEZES - ME e 

MARCOS NUNES DE MENEZES, ambos qualificados nos autos, conforme 

relatório acima descrito. DA PURGAÇÃO DA MORA 7. No caso dos autos, 

a parte devedora pugnou pelo pagamento das parcelas de forma 

parcelada, deixando transcorrer o prazo sem que houvesse o pagamento 

integral do débito. 8. Pois bem, com o advento da Lei 10.931/04, que 

alterou o art. 3º do Decreto Lei 911/69, não há mais falar em purgação da 

mora, podendo o devedor, 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”. 9. Neste sentido, trago o julgado do Tribunal de Justiça do 

Estado de Minas Gerais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E 

APREENSÃO FIDUCIÁRIA - PURGA DA MORA - NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. - O Decreto-Lei 911/69, em 

seu art. 3º, § 2º, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que 

pague a integralidade da dívida pendente, não havendo, portanto, 

possibilidade de purga da mora, apenas pelo pagamento das parcelas 

atrasadas. - Conforme julgamento do REsp.1.418.593, representativo da 

controvérsia, há necessidade de pagamento integral da dívida, isto é, 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas. (TJ-MG - AI: 

10686140077518003 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

22/07/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

31/07/2015).” 10. Há também precedentes no Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. “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 DJE 

21/09/2015)” 11. Desta forma, deixo de acolher o pedido de parcelamento. 

DA CONSTITUIÇÃO EM MORA 12. O requerido alega que o autor não 

conseguiu demonstrar a efetiva constituição em mora do devedor, pois 

esta teria sido recebida por pessoa diversa. 13. Pois bem. Conforme é 

sabido, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na 

posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do 

último, a teor do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 14. Assim, 

a notificação do devedor, para a constituição em mora, pode ocorrer por 

carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário 

(Decreto-Lei 911/69, art. 2º, § 2º). 15. Todavia, a Lei não excluiu a 
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possibilidade de notificação do devedor através de protesto pelo cartório 

extrajudicial, desde que esgotados os meios de notificação pessoal. 16. 

De acordo com os autos, o autor buscou realizar a notificação do devedor 

através do envio de correspondência no seu endereço, todavia, não foi 

possível haja a vista a informação passada pelos Correios de que “não 

existe o número” (id. 4736901). Assim, realizou a notificação através do 

instrumento de protesto, conforme documentos inserido no id. 4736905. 

17. Desta feita, em que pese não ter sido recebida pessoalmente pelo 

requerido, a notificação é válida para os fins dispostos no art. 2º, § 2º do 

Decreto-Lei em referência. 18. Deixo, pois, de acolher a preliminar arguida. 

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO 19. Em sede de 

contestação o requerido informa que é possível a preservação do 

contrato nos casos de alienação fiduciária, razão pela qual pede seja 

reconhecido o adimplemento substancial do contrato. 20. Pois bem. Em que 

pese as argumentações do requerido, esta magistrada perfilha do 

entendimento de que é inaplicável a teoria do adimplemento substancial 

nos contratos de alienação fiduciária. 21. Aliás, sobre o tema já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos. “Não se aplica a teoria 

do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em 

garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 2ª Seção. REsp 

1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 22/2/2017)”. 22. Assim, motivado na ausência de 

previsão legal para o acolhimento do pedido, indefiro-o. DAS DISPOSIÇÕES 

GERAIS 23. Desta forma, e 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. 24. Em 

especial, verifico que houve o reconhecimento da requerida quanto à 

dívida existente. Sobre mais, em não havendo o pagamento da 

integralidade do débito pendente, deverá a requerida responder pela sua 

inércia. DA JUSTIÇA GRATUITA 25. Em sua impugnação, o autor manifesta 

sua discordância quanto ao pedido de gratuidade processual postulado 

pelo requerido. 26. Pois bem. Conforme se vê dos autos, a parte ré 

encontra-se representada pela Defensoria Pública Estadual, fato este que, 

por si, já é suficiente para comprovar a sua hipossuficiência financeira. 

Ademais, conforme é sabedor, referido órgão atende somente aqueles 

que, de fato, não auferem renda suficiente para arcar com as custas 

processuais. 27. Desta feita, deixo de acolher o pedido. DISPOSITIVO 28. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca 

e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado 

pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. 29. Custas pagas na 

inicial. Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98, § 3º do CPC, benefício ora deferido. 30. Intime-se a Defensoria 

Pública da presente sentença. 31. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. 32. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008423-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1008423-16.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIA LUCIA DO CARMO 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009729-20.2018.8.11.0002

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:

JOSE MATIAS DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009729-20.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: JOSE MATIAS DE ANDRADE Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão, promovida por BANCO J. SAFRA S/A, em face de 

JOSÉ MATIAS DE ANDRADE, ambos qualificados nos autos, visando 

liminarmente à apreensão do veículo Fiat Palio Attrac 1.0 8v Flex, 

ano/modelo 2013/13, cor prata, placa OBQ-9226, que fora alienado 

fiduciariamente em garantia e, ao final, a consolidação da propriedade e 

posse exclusiva do credor sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi 

deferida e ordenada à citação da requerida (id. 18342308). Efetivada a 

medida liminar (id. 19529673) e aperfeiçoada a citação (id. 19529673, a 

requerida apresentou sua contestação através da Defensoria Pública 

Estadual, pedindo a purgação da mora em forma de parcelamento do 

débito e o reconhecimento do adimplemento substancial do contrato, 

conforme se visualiza no id. 19984942. 3. Intimado, o autor impugna os 

termos da contestação, requerendo o indeferimento do pedido de 

gratuidade processual e, ao final, reafirma o pedido inicial. 4. Vieram-me 

os autos conclusos para prolação de sentença. É o breve relatório. 

DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO 5. A questão destes autos não 

necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo 

antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código 

de Processo Civil. DO MÉRITO 6. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, promovida por BANCO J. SAFRA S/A, em face de JOSÉ 

MATIAS DE ANDRADE, ambos qualificados nos autos, conforme relatório 

acima descrito. DA TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 7. O autor, em 

sua impugnação, alega que a contestação da ré encontra-se intempestiva, 

razão pela qual pede o não recebimento da defesa apresentada. 8. Pois 

bem. Analisando os autos, constato que as afirmações do autor não 

devem prosperar. Ocorre que a certidão de citação do requerido foi 

juntado aos autos em 22/04/2019 e a contestação apresentada no dia 

09/05/2019, ou seja, dentro do prazo previsto em lei, devendo ser 

considerado, ainda, que a Defensoria Pública tem prazo em dobro para 

qualquer manifestação nos autos, conforme autoriza o artigo 186 do CPC, 

que assim prescreve: Art. 186: A Defensoria Pública gozará de prazo em 

dobro para todas as suas manifestações processuais. 9. Assim, resta 

válida a contestação do requerido. DA PURGAÇÃO DA MORA 10. No caso 

dos autos, a parte devedora pugnou pelo pagamento das parcelas de 

forma parcelada, deixando transcorrer o prazo sem que houvesse o 

pagamento integral do débito. 11. Pois bem, com o advento da Lei 

10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto Lei 911/69, não há mais falar 

em purgação da mora, podendo o devedor, 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”. 12. Neste sentido, trago o julgado do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - PURGA DA MORA - NECESSIDADE 

DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. - O Decreto-Lei 911/69, 

em seu art. 3º, § 2º, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que 

pague a integralidade da dívida pendente, não havendo, portanto, 

possibilidade de purga da mora, apenas pelo pagamento das parcelas 

atrasadas. - Conforme julgamento do REsp.1.418.593, representativo da 

controvérsia, há necessidade de pagamento integral da dívida, isto é, 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas. (TJ-MG - AI: 

10686140077518003 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

22/07/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

31/07/2015).” 13. Há também precedentes no Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 
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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 DJE 

21/09/2015)” 14. Desta forma, deixo de acolher o pedido de parcelamento. 

DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO 15. Em sede de 

contestação o requerido informa que é possível a preservação do 

contrato nos casos de alienação fiduciária, razão pela qual pede seja 

reconhecido o adimplemento substancial do contrato. 16. Pois bem. Em que 

pese as argumentações do requerido, esta magistrada perfilha do 

entendimento de que é inaplicável a teoria do adimplemento substancial 

nos contratos de alienação fiduciária. 17. Aliás, sobre o tema já decidiu o 

Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos. “Não se aplica a teoria 

do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em 

garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69. (STJ. 2ª Seção. REsp 

1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio 

Bellizze, julgado em 22/2/2017)”. 18. Assim, motivado na ausência de 

previsão legal para o acolhimento do pedido, indefiro-o. DA JUSTIÇA 

GRATUITA 19. Em sua impugnação, o autor manifesta sua discordância 

quanto ao pedido de gratuidade processual postulado pelo requerido. 20. 

Pois bem. Conforme se vê dos autos, a parte ré encontra-se representada 

pela Defensoria Pública Estadual, fato este que, por si, já é suficiente para 

comprovar a sua hipossuficiência financeira. Ademais, os documentos 

juntados pela ré são suficientes o bastante para demonstrar que o mesmo 

não aufere renda para arcar com as custas processuais. 21. Desta feita, 

deixo de acolher o pedido do autor. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 22. Desta 

forma, e 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 requerida quanto à dívida 

existente. Sobre mais, em não havendo o pagamento da integralidade do 

débito pendente, deverá a requerida responder pela sua inércia. 

DISPOSITIVO 24. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. 

25. Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno a 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 10 % sobre o 

valor da causa (CPC, art. 85), que ficará suspenso por ser beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, benefício ora 

deferido. 26. Intime-se a Defensoria Pública da presente sentença. 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: 1001883-83.2017.8.11.0002

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:

LEONARDO MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001883-83.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: LEONARDO MONTEIRO Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO S/A, em desfavor 

de LEONARDO MONTEIRO, com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 

911/69, visando à apreensão do 01 (Um) Caminhonete LIFAN FOISON PU 

1.3L (Importado) Carroceria Aberta, Placa QBK-9982, Ano/Modelo 

2014/2015, 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. 

14539882). A medida liminar foi cumprida e a citação aperfeiçoada 

consoante documento lançado no Id. 20235763. 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. 

20653715). 5. Os autos vieram conclusos para julgamento. 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. 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: 1003710-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CARNEIRO DE ARRUDA LARA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003710-61.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

LUCIANO CARNEIRO DE ARRUDA LARA 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000037-31.2017.8.11.0002

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:

CRISLAINY INGRID DA SILVA BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000037-31.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 
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REQUERIDO: CRISLAINY INGRID DA SILVA BASTOS Vistos. . 1. Trata-se 

de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA S/A, em 

desfavor de CRISLAINY INGRID DA SILVA BASTOS, 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. 4754361). A 

medida liminar foi cumprida e a citação aperfeiçoada consoante 

documento lançado no Id. 18104873. 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. 19726999). 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. 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: 1003375-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARDOSO 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 

1003375-42.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: JOSE CARDOSO DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por BANCO ITAUCARD S/A, em desfavor de 

JOSÉ CARDOSO 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. 19570847). A medida liminar 

foi cumprida e a citação aperfeiçoada consoante documento lançado no 

Id. 20105481. 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. 20703114). 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. 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: 1004415-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DOS SANTOS DE MORAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILSE BERLATTO LEITE OAB - MT13642/O-O (ADVOGADO(A))

WILSON LEITE OAB - MT22600/O-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 

1004415-30.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CARLOS DOS SANTOS DE MORAES Vistos. . 1. Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A, em desfavor de CARLOS DOS SANTOS DE MORAES, 

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. 

8184160). A medida liminar foi cumprida (id. 15390181) e a citação 

aperfeiçoada consoante documento lançado no Id. 16807762. 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. 17516155). 5. Os autos vieram conclusos para julgamento. 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. 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: 1016811-68.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISABETH SANCHES PASCOINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1016811-68.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: ELISABETH SANCHES PASCOINI Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão, com pedido liminar, promovida por BANCO 

BRADESCO S.A. em desfavor de ELIZABETH SANCHES PASCOINI, partes 

devidamente qualificadas nos autos, tendo por objeto o bem descrito nos 

autos. 2. Analisando os autos, verifiquei que a notificação encaminhada 

ao devedor referiu-se à parcela com vencimento em 01/04/19, contudo, a 

dívida dos autos refere-se a parcela de 01/07/19, não tendo sido, 

portanto, o devedor notificado da parcela vencida. 3. Oportunizado o 

prazo para que autor sanasse a irregularidade apontada (ID 26135852), 

veio aos autos requerer a dilação de prazo para comprovação de mora (ID 

27321941). 4. Deferido o pedido de dilação de prazo (ID 28156208), o 

autor, por sua vez, veios aos autos pugnar novamente pela dilação de 

prazo para comprovação da mora, argumentando que não houve retorno 

da notificação extrajudicial (ID 29454906). 5. 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. 6. 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)” 7. Com efeito, 

conforme já consignado na decisão que determinou a emenda da inicial, a 

inclusão do termo “demais subsequentes” na notificação enviada ao 

devedor, não tem o condão de constituí-lo em mora para as parcelas que, 

por ventura, venha o devedor a inadimplir no decorrer do processo. 8. 

Ora, tal procedimento, caso viesse a ser aceito, colocaria o devedor em 

mora “ad eternum”, ainda que este viesse a realizar o pagamento 

extrajudicial das parcelas vencidas, situação esta não admitida por este 

juízo. 9. Ademais, o autor pugnou duas vezes pela dilação de prazo, a fim 

de comprovar a mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial, ou 

seja, posterior à propositura da ação. 10. Todavia, não se admite que a 

notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez 

que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 11. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 12. Desta feita, 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. Após o trânsito em julgado, 

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: 1010181-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1010181-30.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SUSPENFIX DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 

- ME 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001645-93.2019.8.11.0002

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:

SANDRO ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 1 6 4 5 - 9 3 . 2 0 1 9 . 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: SANDRO 

ROBERTO RODRIGUES EIRELI - ME Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca 

e Apreensão em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a 

desistência da ação, informando que o veículo apreendido já fora 

restituído ao requerido. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001569-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA OAB - SP115665 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO CORREA DE LIMA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001569-35.2020.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

THIAGO CORREA DE LIMA Vistos. 1. Cuida-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A. em desfavor de THIAGO CORREA DE LIMA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora 

para que emendasse a inicial, sob pena de extinção, eis que a 

correspondência enviada ao devedor retornou 03 (três) vezes com o 

motivo “AUSENTE”, deixando, todavia, de juntar outro documento que 

atestasse a notificação válida do requerido (ID 28536538). 3. Em resposta, 

o autor veio aos autos requerer a reconsideração da decisão, 

argumentando a regular constituição da mora (ID 29456450). 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. Compulsando os 

autos, observo que a parte autora colacionou a notificação extrajudicial, 

no endereço do contrato, entretanto, tal correspondência não chegou ao 

destinatário, cujo motivo foi especificado como “ausente”. 6. Entretanto, 

descurou o autor em realizar a competente notificação por meio de 

protesto extrajudicial, de forma a demonstrar a efetiva constituição em 

mora do réu. 7. Diante do exposto, não tendo o autor sanado a 

irregularidade apontada e ausente os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO EXTINTO o feito, 

sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 8. Custas recolhidas na distribuição. 9. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se as baixas necessárias. 10. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010370-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HOZANA MEDEIROS DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-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 

1010370-08.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIA HOZANA MEDEIROS DE 

SOUZA Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de MARIA 

HOZANA MEDEIROS DE SOUZA, 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. 20158409). A medida liminar 

foi cumprida (id. 20587592) e a citação aperfeiçoada consoante 

documento lançado no Id. 20587593. 4. O devedor, por sua vez, ingressou 

com pedido de purgação da mora no tocante às parcelas vencidas (id. 

20517795) o que foi indeferido por este juízo em decisão proferida no id. 

20554675, com fundamento na ausência de previsão legal para o seu 

deferimento. 5. Todavia, embora citado, não contestou os pedidos 

formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende dos 

andamentos processuais. 6. O patrono do requerido, ainda no prazo de 

defesa, postulou em juízo informando a renúncia do mandato que lhe fora 

outorgado pela requerida (id. 20733968). 7. Os autos vieram conclusos 

para julgamento. É o necessário relatório. DECIDO. 8. Inicialmente, passo à 

análise da renúncia do mandato informado pelo patrono da ré. 9. Em que 

pese a renúncia anunciada, verifico que a mesma não se revestiu das 

formalidades legais previstas no 112 do CPC. 10. Com efeito, deixou o 

patrono de comunicar sua renúncia ao mandante/requerido, a fim de que 

este pudesse constituir novo procurador para se defender nos autos, 

situação esta que impede a suspensão dos prazos processuais em seu 

desfavor. 11. De acordo com o Art. 112 do CPC Art. 112, “O advogado 

poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma 

prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de 

que este nomeie sucessor. § 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o 

advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário 

para lhe evitar prejuízo”. 12. Desta feita, correu ininterruptamente os 

prazos do requerido, em especial o prazo para apresentação de 

contestação. 13. Assim, 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”. 14. 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. 15. Além do 

mais, a questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 16. 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. 17. 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. 18. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 19. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 20. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020817-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO MOREIRA DE AMORIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO EMANUEL PAIM OAB - MT14606-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 

1020817-21.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOAO PAULO MOREIRA DE AMORIM 

Vistos. . 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por 

ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em desfavor de JOÃO 

PAULO MOREIRA DE AMORIM, alegando que firmou com a requerida 

contrato de financiamento para aquisição do veículo descrito nos autos. 2. 

Conta que a requerida encontra-se inadimplente com suas prestações, 

pelo que requer a concessão de liminar de busca e apreensão para 

retomada do bem mencionado na inicial. 3. Concedida a liminar (Id 

28377760), esta foi devidamente cumprida, conforme auto de busca e 

apreensão e depósito (Id 29555119). 4. Devidamente citada, a requerida 

requereu a devolução do veículo (Id. 29519437), em face do pagamento 

integral do débito conforme comprovante de depósito anexado com o 

pedido (Id. 29519438). 4. Em vista do depósito realizado, deferiu-se a 

restituição do veículo apreendido (Id. 29648847), cuja restituição foi 

devidamente formalizada nos autos (Id. 29773752). 5. A parte autora 

requer o levantamento do valor depositado em juízo pela requerida (Id. 

30004811). É O RELATÓRIO. DECIDO. 6. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, alegando a autora que a requerida financiou veículo e 

incorreu em mora. 7. A questão destes autos não necessita de produção 

de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, 
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conforme preconiza o artigo 355, I, do Novel Código de Processo Civil. 8. 

Consta dos autos que após a apreensão do veículo a requerida consignou 

em juízo os valores discriminados pelo autor na inicial, quitando, desta 

feita, o contrato, de tal modo que o veículo lhe foi restituído. 9. Por outro 

lado, vejo que valor depositado pela requerida não foi impugnado pelo 

autor, o que demonstra sua satisfação com a purgação realizada. 10. 

Diante do exposto, por verificar a quitação do contrato em face do 

depósito realizado nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, contudo, mantendo 

o bem na posse da requerida, em razão do adimplemento integral do 

contrato. 11. Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno 

a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do 

requerido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança ante a gratuidade 

processual que ora defiro. 12. Expeça-se Alvará Judicial em favor do 

autor, na conta indicada nos autos. 13. Decorrido o prazo recursal, o que 

deverá ser certificado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. 14. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005474-82.2019.8.11.0002

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:

LEO JAIME SARAIVA PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 5 4 7 4 - 8 2 . 2 0 1 9 . 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: LEO JAIME 

SARAIVA PEREIRA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, em 

desfavor de LEO JAIME SARAIVA PEREIRA 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. 22601148). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id. 24244319). 4. O devedor não 

contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme 

ressai dos autos. É o necessário relatório. DECIDO. 5. 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”. 6. 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. 7. Além do mais, a questão destes 

autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, disponíveis, não 

recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. 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. 9. 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. 10. Condeno o requerido ao pagamento 

das custas e despesas processuais, além da verba honorária, que arbitro 

em 10% sobre o valor atualizado da causa. 11. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 12. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003101-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SILVA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003101-44.2020.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUCIMAR SILVA DA COSTA Vistos. 

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, 

promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor 

de LUCIMAR SILVA DA COSTA, 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 referiu à parcela 

com vencimento em 27/07/19 e 27/04/19, contudo, a dívida constante na 

inicial refere-se a parcela com vencimento em 27/11/19, não tendo sido, 

portanto, o devedor notificado da parcela vencida. Na sequência, juntou 

instrumento de protesto realizado por edital (ID 28703239). 3. Dessa 

forma, fora oportunizado ao autor que sanasse a irregularidade apontada 

(ID 28912040), ocasião em que, argumentou que houve regular 

constituição em mora da parte devedora (ID 29677965), tendo juntado aos 

autos notificação extrajudicial realizada após a propositura da ação (ID 

29677971). 4. 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. 5. 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)” 6. Ademais, não se 

admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da 

ação, uma vez que estes são condição de procedibilidade da ação de 

busca e apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE - LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas 
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pagas na distribuição. 11. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 12. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016093-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA PEREIRA DE ARAUJO OAB - MT26587/O (ADVOGADO(A))

Ludovico Antonio Merighi OAB - MT905-A (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETHICIA FREITAS OLIVEIRA VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1016093-71.2019.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: LETHICIA FREITAS OLIVEIRA VIEIRA 

Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por 

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A em desfavor de 

LETHICIA FREITAS OLIVEIRA VIEIRA com fundamento no art. 3º do 

Decreto/Lei n. 911/69, visando a 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 determinada a citação da requerida (ID. 26117054). 

Efetivada a medida liminar e procedida a citação (ID. 29422181 e 

29422177), a devedora não contestou os pedidos formulados pelo autor 

em sua inicial, conforme se depreende da Certidão de Decurso de Prazo 

lançada nos autos (ID. 30302699). 4. Breve relato. Fundamento. DECIDO. 

5. Analisando o presente feito verifico que ocorreu a revelia da requerida 

que apesar de devidamente citada, 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”. 6. 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. 7. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. 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. 9. 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. 10. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da 

causa. 11. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 12. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000278-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000278-34.2019.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: FABIO DE OLIVEIRA RIBEIRO Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por OMNI FINANCEIRA S/A, em desfavor de 

FABIO DE OLIVEIRA RIBEIRO 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. 19614302). Efetivada a 

medida liminar e procedida a citação (Id. 20290235 e 20289945). 4. O 

devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, 

conforme ressai dos autos. É o necessário relatório. DECIDO. 5. 

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”. 6. 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. 7. Além do mais, a 

questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. 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. 9. 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. 10. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa. 11. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as 

baixas necessárias. 12. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002148-80.2020.8.11.0002

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:

DEIVISON PEREIRA 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 

1002148-80.2020.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: DEIVISON PEREIRA DA SILVA 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 DEIVISON PEREIRA DA 

SILVA, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Compulsando os 

autos, verifico que a notificação extrajudicial foi encaminhada para 

endereço divergente do contrato. Ademais, o autor não comprovou o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 3. Dessa forma, 

fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de comprovar a mora 

do devedor e o recolhimento das despesas de ingresso. 4. Isso porque, o 

direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do 

devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor 

do que dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 5. A notificação do 

devedor, para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, 

por intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do 

título. 6. Assim, o credor deveria esgotar os meios para a localização do 

devedor e, não obtendo êxito, realizar o protesto, com a intimação por 

edital, objetivando atender as exigências formais impostas pela lei. 7. 

Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSO CIVIL - BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NOTIFICAÇÃO PESSOAL - 

ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO - ENTREGA EM MÃOS PRÓPRIAS 

DISPENSADA - PROTESTO - INTIMAÇÃO POR EDITAL - POSSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO. 1. Quando a lei determina a cientificação ao devedor 

por carta expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não condiciona a entrega em mãos próprias. 2. A intimação de PROTESTO 

realizada POR EDITAL configura medida excepcional, autorizada somente 

em algumas hipóteses dispostas no artigo 15 da Lei 9.492/97, como no 
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caso de o devedor se encontrar em local incerto ou ignorado, ou mesmo 

se RECUSAR a receber a notificação. 3. Verificada a ocorrência de uma 

das possibilidades do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69 e comprovada a 

mora do devedor fiduciário, o deferimento da liminar de busca e apreensão 

é medida que se impõe. 4. Deram provimento ao recurso. (TJ-MG - AI: 

10625120053479001 MG , Relator: Sebastião Pereira de Souza, Data de 

Julgamento: 06/03/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 15/03/2013) – (destaque nosso) 8. No caso concreto, 

na oportunidade concedida ao autor para sanar a referida irregularidade, 

este afirma restar comprovado a constituição em mora do requerido, em 

razão de ter encaminhado a notificação extrajudicial para o endereço da 

ficha cadastral (ID 29882955). 9. Todavia, o endereço constante na 

notificação extrajudicial (ID 28333558) é diferente do endereço indicado na 

ficha cadastral, conforme ID 29882962. 10. Contudo, 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). 11. Ademais, o autor não comprovou o 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 12. Dessa forma, 

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 CPC. 13. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do 

CPC. 14. Sem custas. 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: 1020086-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 2 0 0 8 6 - 2 5 . 2 0 1 9 . 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: CLEBER 

FERREIRA DE ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e 

Apreensão proposta pela instituição financeira, em desfavor da parte 

requerida, ambos qualificados nos autos, visando a apreensão do bem 

descrito na exordial. 2. Aportou aos autos, petição do autor, informando 

que a parte requerida realizou o pagamento do débito em aberto, 

requerendo, portanto, a extinção do feito pela perda superveniente do 

objeto (ID 27840272). 3. Pois bem. Uma vez pago o débito, perde-se o 

objeto da ação de busca e apreensão, ensejando à extinção do feito. 4. 

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o feito sem resolução do mérito. 5. Custas 

pagas na distribuição. 6. Após o trânsito em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017909-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE NAZARE GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1017909-88.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: TATIANE NAZARE 

GARCIA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta pela 

instituição financeira, em desfavor da parte requerida, ambos qualificados 

nos autos, visando a apreensão do bem descrito na exordial. 2. Aportou 

aos autos, petição do autor, informando que a parte requerida realizou o 

pagamento das parcelas que ensejaram a mora, requerendo, portanto, a 

extinção do feito em razão da superveniente falta do interesse de agir (ID 

30309253). 3. Pois bem. Uma vez pago o débito, perde-se o objeto da 

ação de busca e apreensão, ensejando à extinção do feito. 4. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, tendo em vista que a ação 

sequer fora recebida. 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: 1003777-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT16160-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003777-60.2018.8.11.0002 AUTOR(A): ELIANA BATISTA DA SILVA REU: 

ITAU UNIBANCO S/A Vistos. . 1. Trata-se de Ação Revisional interposta 

por ELIANA BATISTA DA SILVA, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, ambos 

qualificados nos autos. 2. As partes vieram aos autos informar que 

realizaram um acordo extrajudicial, pugnando, assim, sua homologação e 

consequente extinção do feito. 3. Denoto que a referida peça encontra-se 

devidamente assinada pelas partes, revestindo-se, assim, dos requisitos 

legais para a sua homologação. 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. Caso se verifique a existência de 

depósitos judiciais nos autos, desde já AUTORIZO o seu levantamento em 

favor do autor. 6. Sem custas por ser beneficiário da justiça gratuita. 

Honorários conforme pactuado. 7. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 8. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001425-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001425-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: FABRICIO ANDRE BAY & CIA LTDA - 

ME 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 
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Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007125-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO(A))

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007125-66.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCELO FERREIRA DE MELLO 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. . 1. Cuida-se de 

Ação Revisional em que as partes, em audiência de conciliação realizada 

neste juízo, postularam pela desistência da ação. 2. Assim, considerando 

o pedido das partes, 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. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011005-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR BARROS 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 

1011005-86.2018.8.11.0002 REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A 

REQUERIDO: JAIR BARROS DA SILVA Vistos. . 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO, em desfavor de JAIR BARROS 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. 

19554752). A medida liminar foi cumprida e a citação aperfeiçoada 

consoante documento lançado no Id. 20445923. 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. 

21003605). 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. 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: 1003709-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BENEDITO LEMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003709-76.2019.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

ANTONIO BENEDITO LEMES 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002195-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANNA D ARC PEREIRA MACEDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002195-25.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JOANNA D ARC PEREIRA MACEDO 

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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000806-05.2018.8.11.0002

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:

ODORICO RAIMUNDO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000806-05.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ODORICO RAIMUNDO DA COSTA Vistos. . 1. Trata-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO J. SAFRA S/A em 

desfavor de ODORICO RAIMUNDO DA COSTA 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. 
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A liminar foi deferida e ordenada à citação (Id. 11775645). A medida liminar 

foi cumprida (id. 12107105) e a citação aperfeiçoada consoante 

documento lançado no Id. 19592852. 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. 21043048). 5. Os 

autos vieram conclusos para julgamento. 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. 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: 1022753-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 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 SENTENÇA PROCESSO 

1022753-32.2017.8.11.0041 ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANTONIO 

NUNES DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. . 1. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato promovida por ANTONIO NUNES DA SILVA, em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, partes devidamente qualificadas nos 

autos. 2. O autor foi intimado a recolher as custas processuais inerentes à 

propositura da ação, em razão da gratuidade indeferida, todavia, deixou 

transcorrer o prazo, sem atendimento da determinação. 3. Pois bem, 

dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que “Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 

(quinze) dias”. 4. Assim, considerando que o recolhimento de tais 

emolumentos são imprescindíveis para o recebimento da ação, e, diante da 

inércia do autor, a extinção do feito é medida que se impõe. 5. Diante do 

exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias para a distribuição do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 290 e 

321, parágrafo único, todos 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: 1009811-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA MARIA MACIEL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009811-51.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ELZA 

MARIA MACIEL DOS SANTOS 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001002-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ALVES BARBOSA FILHO OAB - MT0017556S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMO CHISTE DE AQUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001002-43.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: SELMO CHISTE DE AQUINO Vistos. . 1. Trata-se de ação de 

Busca e Apreensão proposta por ITAÚ SEGUROS S/A em desfavor de 

SELMO CHISTE DE AQUINO 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. 1667275). A medida liminar foi 

cumprida e a citação aperfeiçoada consoante documento lançado no Id. 

11480426. 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. 21079088). 5. Os autos vieram conclusos para 

julgamento. 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. 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: 1001067-33.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CESAR DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001067-33.2019.8.11.0002 REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: BRUNO CESAR DA 

COSTA 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017902-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEVANILDE FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1017902-96.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DEVANILDE FERREIRA DE 

ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta 

pela instituição financeira, em desfavor da parte requerida, ambos 

qualificados nos autos, visando a apreensão do bem descrito na exordial. 

2. Aportou aos autos, petição do autor, informando que a parte requerida 

realizou o pagamento das parcelas que ensejaram a mora, requerendo, 

portanto, a extinção do feito em razão da superveniente falta do interesse 

de agir (ID 28566806). 3. Pois bem. Uma vez pago o débito, perde-se o 

objeto da ação de busca e apreensão, ensejando à extinção do feito. 4. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, tendo em vista que a ação 

sequer fora recebida. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003237-75.2019.8.11.0002

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:

LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 3 2 3 7 - 7 5 . 2 0 1 9 . 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: LUIZ ROBERTO 

MEDEIROS OLIVEIRA Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

em que a autora, em petitório lançado nos autos, requereu a desistência 

da ação, informando que o veículo apreendido fora devidamente restituído 

ao requerido. 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
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