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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1008358-52.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA CRISTIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS OAB - MT16865/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da primeira parcela referente às custas e 

taxas judiciárias, conforme instrução de ID 31203667.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003866-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI SOARES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

dias, manifeste sobre a petição de ID 30679577.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003866-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI SOARES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

manifeste sobre a petição de ID 30358821.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001876-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY SERAFIM DE SOUZA BERRES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

 

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

manifeste sobre os Embargos de Declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000768-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se a parte Autora da expedição do Alvará Eletrônico n° 603444-6 / 

2020

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003347-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIZ GONCALVES ITACARAMBI SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intima-se a parte autora da expedição do Alvará Eletrônico n° 603417-9 / 

2020

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000893-26.2016.8.11.0003

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:

JUCELIA BENEDTIA ZEFERINA COSTA CAMARGO - ME (EXECUTADO)

JUCELIA BENEDITA ZEFERINA COSTA CAMARGO (EXECUTADO)

 

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

preparo e distribuição da Carta Precatória ID 31185721 junto ao Juízo 

respectivo, devendo comprovar sua distribuição no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005437-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIRIA NATALIA SOUZA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

CRISTIANE DE MARCH PASETO RODRIGUES OAB - SC14245 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

NATANAEL DANIEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

dias, comprovem o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016491-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SPELTA BARCELOS OAB - ES9765 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação da Advogada da parte autora, do despacho de Id. 27449038, 

para que emende a inicial da presente Carta Precatória, juntando aos 

autos a) mandato procuratório, eis que não aportara aos autos o referido 

documento, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código 

de Processo Civil; e, b) cópia da decisão do processo 

n°0029698-92.2014.8.08.0024, a qual deferira a expedição da presente 

carta precatória, bem como, a que deferira a amplitude de seus atos 

(decisão/despacho), sob pena de devolução sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004380-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MOREIRA VICENTE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIZ PEREIRA DA SILVA OAB - MS11117 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ANTONIO VARGAS CAETANO (REQUERIDO)

MARIA VARGAS CAETANO (REQUERIDO)

 

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

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

como as custas e taxas judiciárias referentes à carta precatória, uma vez 

que consta justiça paga no corpo da missiva.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

SHIRLEI SILVA DE ALMEIDA 18532134890 (EXECUTADO)

 

Intima-se a parte exequente a retirar o edital ID 31224965 em (10) dez dias 

e providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004719-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

FABIANNY CALMON RAFAEL OAB - MT21897/O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA COSTA PEREIRA OAB - MT17498-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE MIRANDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004719-21.2020 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Tangará da 

Serra – MT Autor: Banco Bradesco S/A. Ré: Daniele Miranda da Silva. 

Vistos, etc. BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de 

DANIELE MIRANDA DA SILVA, com qualificação nos autos, 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) dias, emende 

a inicial da presente Carta Precatória, juntando aos autos cópia da decisão 

do processo n°19372-54.2018.811.0055 (Código 292955), a qual deferira 

a expedição da presente carta precatória, bem como, a que deferira a 

amplitude de seus atos (decisão/despacho), sob pena de devolução sem 

cumprimento. Oficie-se o juízo deprecante. Transcorrido o prazo, o que 

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

Roo-MT, 17 de março de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013150-78.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYSTON ANDRE GEIER OAB - MT18805/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELI FURLAN CERQUEIRA BENEVIDES (EXECUTADO)

 

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

manifeste sobre a certidão de Id. 29453443.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007940-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORA LUCIA FREITAS DE PAULA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT26706/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES DO OESTE LTDA (REU)

TRANSPORTES PANORAMA LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA OAB - MT0014266A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis nº 

1007940-46.2019.8.11.0003 Ação: INDENIZAÇÃO Autor: DORA LUCIA 

FREITAS DE PAULA. Réus: TRANSPORTES PANORAMA LTDA E 

TRANSPORTES DO OESTE LTDA. Vistos, etc... Analisando a denunciação 

à lide apresentada pelos réus (id.28008129, item 3) e verificando a apólice 

de (id.28008137), denota-se que a mesma não possui as informações da 

seguradora, gerando dúvida sobre o documento, assim, determino a 

intimação da parte ré, para que traga aos autos a apólice legítima com as 

informações exigidas por lei, no prazo de (10) dez dias, após conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 14 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006309-33.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DOS SANTOS SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006309-33.2020 Ação: Declaratória de Nulidade de Empréstimo 

Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais Autor: Miguel dos 

Santos Siqueira. Réu: Banco Itau Consignado S/A. Vistos, etc. MIGUEL 

DOS SANTOS SIQUEIRA, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo 

Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” em desfavor de 

BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze dias) dias emendar a inicial, 

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

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

021/2011/TP, sob pena de 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, 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006256-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA SANTA LUZIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNEFER ARAUJO VASCONCELOS OAB - MT24519/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006256-52.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Ótica Santa Luzia Ltda Me. Réu: Vivo – Telefônica Brasil S/A. Vistos, etc. 

ÓTICA SANTA LUZIA LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito” em desfavor de VIVO - TELEFONICA BRASIL S/A, pessoa 
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jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória de 

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

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

dias) dias, emendar a inicial, indicando o Código de Endereçamento Postal 

(CEP) da autora, nos termos do artigo 319, II, do Código de Processo Civil e 

artigo 1º, da Resolução nº 021/2011/TP, 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, 14 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006397-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRE MAGNO BOEIRA COIMBRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR OAB - MT26005/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1006397-71.2020 Ação: Obrigação de Fazer Autor: Alessandre Magno 

Boeira Coimbra. Réu: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A. Vistos, etc. 

ALESSANDRE MAGNO BOEIRA COIMBRA, com qualificação nos autos, 

ingressara neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de Fazer” em 

desfavor de BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, pelos fatos elencados na inicial, requerendo os benefícios 

da Justiça Gratuita. D E C I D O: O Código de Processo Civil de 2015 

disciplina em seção exclusiva o benefício da justiça gratuita nos arts. 98 a 

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

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

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

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

processual ao regular o instituto do benefício da justiça, consolida 

entendimentos já firmados pelos tribunais e cria novos instrumentos para o 

maior dimensionamento do direito fundamental da justiça gratuita. A justiça 

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

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

despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 

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

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

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

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

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

tradutor nomeado para apresentação de versão em português de 

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

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

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

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

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

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

averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de 

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

tenha sido concedido. Na atualidade adoto entendimento diverso do 

anteriormente externalizado, posicionando-me no sentindo de que a 

simples declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa 

natural não é suficiente para a concessão dos benefícios da justiça 

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

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

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

comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse esteio, assevera a 

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

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

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

Estado objetiva fundamentalmente construir uma sociedade justa, livre e 

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

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

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

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

pobres não fosse dado obter tutela jurisdicional estatal e o 

restabelecimento da ordem jurídica violada. O direito fundamental à 

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

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

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

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

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

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

comprovação de insuficiência de recursos. O texto constitucional exige 

expressamente comprovação da miserabilidade, vale dizer, não se 

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

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

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

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

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

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

Cumpra-se. Roo-MT, 14 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível

Despacho Classe: CNJ-64 AÇÃO DE EXIGIR CONTAS

Processo Número: 1012275-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA MONTRESOR LOGISTICA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES SOARES OAB - MT15559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012275-11.2019 Ação: Exigir Contas Autor: Transportadora Montresor 

Logística Ltda. Réu: Banco Bradesco S/A. Vistos, etc. Considerando que 

as custas e taxas judicias são recolhidas mediante a emissão de guia 

específica, determino intimação da parte autora, através de seu bastante 

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

custas e taxas processuais corretamente, em conformidade com o 

disciplinado no art. 2º, §2º, do Provimento nº22/2016-CGJ, e art. 468, §7º, 

da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos autos, sob pena 

de extinção. Aportando aos autos a primeira parcela (§2º art. 2º do 

Provimento nº22/2016-CGJ), após conclusos. Cumpra-se o determinado 

no Ofício Circular n°04/2018/GAB/J-Aux. Intime-se. Cumpra-se. 

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

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005036-19.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

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

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005036-19/2020 Ação: Tutela Provisória de Urgência de Natureza 

Cautelar Autora: Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de 

Rondonópolis. Vistos, etc. Analisando atentamente o petitório de (fls.56/57 

– correspondência ID 31153074), não vislumbro como possa prosperar o 

pleito autora, assim, determino que a parte autora cumpra o determinado 

na certidão de (fl.54 – correspondência ID 31094117), sob as penas da lei. 

Contudo, em comprovando nos autos a parte autora que ficara 

impossibilitada de fornecer os CNPJ’s e endereços respectivos (fl.54 – 

correspondência ID 31094117), desde já autorizo a expedição de edital de 

citação, nos termos do quinto parágrafo da decisão de (fl.51 – 

correspondência ID 30641260, fl.02), com prazo de (30) trinta dias 

(art.246, IV; art.257, III e; art.258, III, ambos do CPC). Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 13 de abril de 2.020. Dr. Luiz 
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Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013103-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZAID ARBID (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA SCHOTTEN WITTMANN OAB - MT10192/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU ZAMPERONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1013103-07.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Campo 

Novo do Parecis/MT Autor: Zaid Airbid. Réus: Orlando Mariussi e Outros 

Vistos, etc. Para inquirição da testemunha, hei por bem em designar o dia 

19 de agosto de 2020, às 14h40min. Comunique-se o douto Juízo 

deprecante. Cumpra-se a presente, servindo a cópia como mandado. 

Caso a secretaria observe a falta de alguma peça imprescindível ao 

cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo Deprecante, com 

prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução imediata. Uma vez 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001932-58.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - MT118948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLEIVALDO FERREIRA DE MORAES (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001932-58.2016.8.11.0003 Ação: Indenização por Danos Material - 

Lucros Cessantes Requerente: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA 

LTDA. Requeridos: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS e outra. Vistos, 

etc... NAVEGA ADVOGADOS ASSOCIADOS, via seu bastante 

procurador, na presente ação que moveu TRANSPORTADORA ROMA 

LOGÍSTICA LTDA, com qualificação nos autos, em desfavor de 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS E R2 TRANSPORTES LTDA ME, 

devidamente qualificados, postulou no (id.26319403, id.26319405), 

pugnando pela conversão do feito em ‘Cumprimento de Sentença - 

Honorários Sucumbenciais’, juntando demonstrativo de cálculo atualizado 

do débito, vindo-me conclusos. D E C I D O: Acolho o pedido supra 

mencionado e determino à escrivania que proceda as anotações devidas, 

uma vez que a presente ação passará a ser “Cumprimento de Sentença”. 

Intime-se a parte devedora na forma do artigo 513, §2º, inciso I do Código 

de Processo Civil, para cumprir a obrigação no prazo de (15) quinze dias, 

acrescido de custas, se houver, em consonância com artigo 523 e §§ do 

mencionado Códex. Em caso de descumprimento, o débito será acrescido 

de multa de (10%) dez por cento e, também, de honorários advocatícios 

fixados em (10%) dez por cento, com fulcro no §1º do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, sem manifestação, 

intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) cinco dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001930-88.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELE SOARES GUIMARAES (REQUERIDO)

 

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

de direito nos autos face a Certidão ID 29804428.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003064-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

CRISTHIAN PEREIRA DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

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

dias, manifestem sobre a certidão de decurso de prazo.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001894-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAYCON RENCER GOMES DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão Processo n. 1001894-46.2016.8.11.0003 

OBSERVAÇÃO: Processo analisado nesta data em regime de teletrabalho 

- Portaria-Conjunta nº 249 de 18/03/2020. Certifico que, verificando o 

presente processo, em que pese manifestações protocoladas pela parte 

Autora, e ainda cumprimento pelo cartório, não localizei a juntada do 

comprovante de recolhimento das custas remanescentes como 

determinado no ID 16215324 (publicado no DJE em 05/11/2018). Por esta 

razão, nesta data, expedi carta de intimação pessoal para regularização 

do processo como determinado na referida Decisão. Rondonópolis, 14 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001933-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELBES FRANCISCO GARAVAZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA GARAVAZO OAB - MT17941/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Vista à parte ré para manifestação em (5) cinco dias, conforme 

determinação ID 27916874.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001981-02.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO NEVES MACIEYWSKI OAB - PR29043 (ADVOGADO(A))

FERNANDO MURILO COSTA GARCIA OAB - PR42615 (ADVOGADO(A))

ANELISE ROBERTA BELO BUENO OAB - PR43058 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TCR-TRANSPORTES COLETIVOS RONDONOPOLIS LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

INTIMAÇÃO Prazo do Edital:20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

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

1001981-02.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 78.031,11 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A Endereço: RUA GENERAL 

CARNEIRO, 18, CENTRO, CURITIBA - PR - CEP: 80060-150 POLO 
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PASSIVO: Nome: TCR-TRANSPORTES COLETIVOS RONDONOPOLIS LTDA 

Endereço: RUA TREZE DE MAIO, 898, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78700-160 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, 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 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, conforme despacho, petição e documentos vinculados 

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

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento (art. 523 de seguintes do CPC). VALOR DO DÉBITO: R$ 

78.031,11 (setenta e oito mil trinta e um reais e onze centavos). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do término do prazo 

deste edital. 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, MARLENE 

STAUT ROMERA, digitei. RONDONÓPOLIS, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002080-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GTL TRANSPORTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELA ROBERTA DA SILVA OAB - MT0006902A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002080-69.2016.8.11.0003 Ação: COBRANÇA C/C REPARAÇÃO POR 

PERDAS E DANOS Requerente: GTL TRANSPORTES LTDA. Requerido: 

GALVAO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, MASTER BR FOODS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E CARGILL AGRÍCOLA S.A. Vistos, etc... 

GERSON LUÍS WERNER, em causa própria, na ação de Cobrança c/c 

Reparação por Perdas e Danos que GTL TRANSPORTES LTDA, com 

qualificação nos autos, moveu em desfavor de GALVÃO TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA, MASTER BR FOODS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E CARGILL AGRÍCOLA S.A., devidamente qualificados, postulou no 

(id.30280402, id.30280407), pugnando pela conversão do feito em 

‘Cumprimento de Sentença - Honorários Sucumbenciais’, juntando 

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, vindo-me conclusos. D E C I 

D O: Acolho o pedido supra mencionado e determino à escrivania que 

proceda as anotações devidas, uma vez que a presente ação passará a 

ser “Cumprimento de Sentença”. Intime-se a parte devedora na forma do 

artigo 513, §2º, inciso I do Código de Processo Civil, para cumprir a 

obrigação no prazo de (15) quinze dias, acrescido de custas, se houver, 

em consonância com artigo 523 e §§ do mencionado Códex. Em caso de 

descumprimento, o débito será acrescido de multa de (10%) dez por cento 

e, também, de honorários advocatícios fixados em (10%) dez por cento, 

com fulcro no §1º do artigo 523 do Código de Processo Civil. Transcorrido 

o prazo, sem manifestação, intime-se a parte exequente, para que no 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 06 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006547-52.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA PEREIRA NOVAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006547-52.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Claudia Regina Pereira Novais. Ré: Energisa Mato Grosso – Distribuidora 

de Energia S/A. Vistos, etc. CLAUDIA REGINA PEREIRA NOVAIS, com 

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

Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos 

conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu bastante 

procurador, para no prazo de 15 (quinze dias) dias emendar a inicial, 

acostando aos autos mandato procuratório, ante a ausência de 

documento outorgando poderes à causídica habilitada nos autos, 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, 14 de abril de 

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

Intimação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1001802-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ANDRADE DE SOUZA REIS (OPOENTE)

LUZIA JESUS DOS REIS ANDRADE (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDEMAR BARBOSA ALVES OAB - MT24628/O (ADVOGADO(A))

WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES OAB - MT27400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (OPOSTO)

IVANILDO BATISTA DE MOURA (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifestem sobre os Embargos de Declaração opostos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004561-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS 3 FRONTEIRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FELLIPE CHERRI OGRODOWCZYK OAB - RO6819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROJETTUS IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

PAULO DE SOUZA PONTES (REQUERIDO)

 

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

dias, comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 43701 Nr: 2134-53.1996.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:6294/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação ao cumprimento de 

sentença (fls.257/260), promovida por BANCO ITAÚ S.A., em desfavor de 

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE, todos com qualificação nos autos. 

Deixo de condenar a exequente em honorários advocatícios, pois, decaíra 

em parte mínima e, ainda, em razão da parte executada ter dado azo ao 

ingresso do cumprimento de sentença, mesmo instada a depositar 

espontaneamente a obrigação.Transcorrido o prazo recursal, defiro o 

levantamento do valor atribuído a exequente no demonstrativo de (fl.289), 

com suas devidas correções até a data da confecção do alvará.No que 

tange ao saldo remanescente, este, deverá ser levantado pelo executado, 

o qual deverá apresentar os dados bancários em (5) cinco dias e, vindo 

aos autos, expeça-se o necessário.Por fim, conclui-se que fora alcançado 

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

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

princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, por 

sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por KARINE 

FAGUNDES GARCIA DUARTE, em desfavor de BANCO ITAÚ S.A., com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.Custas pela parte 

executada.Façam as baixas devidas.Transitada em julgado, o que deve 

ser certificado e após pagas as custas, se houver, 

arquive-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 13 de abril 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 739705 Nr: 1780-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADERITA SANTOS OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO - OAB:9947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ALBANESE DINIZ - 

OAB:20334, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

11.065-A, VANESSA MEIRELES RODRIGUES - OAB:19541

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

 Feitos Cíveis nº 1780-95.2014

Ação: Execução de Sentença

Exequente: Aderita Santos Oliveira.

Executado: Geap – Fundação de Seguridade Social.

Vistos, etc...

ADERITA SANTOS OLIVEIRA, com qualificação nos autos, via sua 

bastante procuradora, na ação de “Execução de Sentença” que move em 

desfavor de GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL, devidamente 

qualificado, ingressou com os petitórios de (prot. PEA nº 944853 e nº 

945802), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito.

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e 

DECLARO, por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por 

ADERITA SANTOS OLIVEIRA, em desfavor de GEAP – FUNDAÇÃO DE 

SEGURIDADE SOCIAL, com qualificação nos autos, com julgamento de 

mérito e o faço com fulcro no artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.

Custas pela parte executada.

Defiro o levantamento da importância depositada (Prot. PEA nº 943380), 

com suas devidas correções, em favor da parte autora, expedindo-se o 

competente alvará judicial.

Façam as baixas devidas.

 Transitada em julgado, o que deve ser certificado e após pagas as 

custas, se houver, arquive-se.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de abril de 2020.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Citação

Citação Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1001802-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO ANDRADE DE SOUZA REIS (OPOENTE)

LUZIA JESUS DOS REIS ANDRADE (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILDEMAR BARBOSA ALVES OAB - MT24628/O (ADVOGADO(A))

WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES OAB - MT27400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N C IMOVEIS LTDA (OPOSTO)

IVANILDO BATISTA DE MOURA (OPOSTO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n.º 

1001802-63.2019 Ação: Oposição Autores: Edvaldo Andrade de Souza 

Reis e Outra. Réus: N C Imóveis Ltda e Outro. Vistos em correição. 

EDVALDO ANDRADE DE SOUZA REIS E LUIZA JESUS DOS REIS 

ANDRADE, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Oposição” em desfavor de NC IMÓVEIS LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, e ESPÓLIO DE IVANILDO BATISTA DE MOURA, 

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

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

de (ID 18342980), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita 

(art. 98, NCPC). Cite-se, observando-se os termos do artigo 683, 

parágrafo único, 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., 20 

de março de 2019. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006515-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL BAROZZI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006515-47.2020 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Comercial Barozzi Ltda. Réu: Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. COMERCIAL BAROZZI LTDA, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 
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D E C I D O: Sem adentrar ao mérito da ação, passo a analisar inicialmente 

o pedido de Justiça Gratuita. O artigo 98 do Código de Processo Civil 

dispõe: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

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

da lei”. O artigo 4º., da lei 1.060/50 estabelece que: “a parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas 

do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família”. Porém, há de se dizer que o magistrado, ao analisar o pedido, não 

está vinculado a essa alegação da parte. E, quando se verificar a 

existência de fatos que demonstrem a capacidade financeira do 

jurisdicionado, deve indeferir o pedido. Aliás, sobre esse aspecto deve 

ser ressaltado a manifestação da eminente Ministra do Superior Tribunal 

de Justiça, que afirmou: “Não se concebe que o magistrado hoje viva 

isolado, afastado da realidade dos fatos à sua volta. Cada vez mais se 

espera do juiz moderno e preocupado, vocacionado para a magistratura, 

que ele seja célere, ágil, confiável, simplificado, pouco dispendioso e 

sensível ao clamor de seus jurisdicionados por justiça”. De acordo com 

esse entendimento o magistrado deve ser conhecedor da realidade em 

que vivem seus jurisdicionados e como tal, buscar sempre ter o Poder 

Judiciário próximo ao cidadão, daí a necessidade do conhecimento 

daqueles que jurisdiciona. Sobre o tema: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1. A presunção de veracidade do artigo 

98 da Lei 13.105/2015 não é absoluta, pois, no caso concreto, compete ao 

magistrado, na busca da verdade real, analisar a existência de indícios de 

capacidade financeira da requerente para pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios, e determinar que se comprove da 

hipossuficiência. 2. A constituição de advogado particular, por si só, não 

tem o condão de afastar a condição de hipossuficiência.” (TJ-MG - AI: 

10000181195777001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de 

Julgamento: 06/01/0019, Data de Publicação: 09/01/2019) (grifo nosso) 

Assim, aduz a parte autora não possuir condições financeiras de arcar 

com as custas processuais. No entanto, não fornecera dados 

suficientemente concretos, a ponto de convencer este magistrado acerca 

da necessidade de tal benefício. Outrossim, há que se destacar que a 

autora carreia aos autos no (ID 31204064) contrato social, do qual 

depreende-se que o capital social da empresa em 2016 era de 

R$30.000,00 (trinta mil reais). Ademais, denota-se que os balancetes de 

(ID 31204067 e ID 31204068), no presente caso, não se mostram 

suficientes ao deferimento do beneficio. Sendo assim, ainda que admita a 

parte autora não possuir condições para suportar o valor das custas 

processuais, o beneficio da Justiça Gratuita depende, no caso em 

comento, da comprovação do efetivo estado de necessidade. Sobre o 

tema, colham-se os julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA 

GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. 1. 

Pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando 

houver nos autos elementos ou indícios que demonstrem a capacidade 

financeira da parte.” (TJ-MG - AI: 10000181144890001 MG, Relator: 

Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 05/02/0019, Data de Publicação: 

08/02/2019) “EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - 

PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - 

INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - O Código de Processo 

Civil de 2015veio positivar orientação, há muito consolidada pela 

jurisprudência, no sentido de considerar relativa a presunção de 

veracidade que decorre da alegação de hipossuficiência deduzida pela 

pessoa natural ou jurídica (art. 98 do NCPC). 2 - Nos termos do § 2º do art. 

99 do NCPC, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se 

houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, sendo este o caso dos autos. 3 - Não trouxe o 

Agravante documentos comprobatórios de que o pagamento das custas 

ameaçaria o seu sustento HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, 

Publicado no DJE 08/08/2018)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO: 10008644820178110000 MT, Relator: HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 08/08/2018) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA 

GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

HIPOSSUFICIENCIA – EXIGÊNCIA DE PROVAS – ART. 5º, LXXIV, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO. “A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos.’””(TJ-MT - AI: 01088103320168110000 108810/2016, Relator: 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 

22/11/2016, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016) 

Assim, deve-se indeferir o pedido de justiça gratuita às pessoas que não 

atendem ao requisito da pobreza exigido pela lei 1.060/50 ou, salvo prova 

robusta em contrário, que exerçam profissão, que pela sua importância, 

reflita condição incompatível com a exigência legal da miserabilidade. É de 

se notar que o artigo 98 do CPC e a lei 1.060/50 reservaram o beneficio 

àqueles que são desamparados pelo poder aquisitivo, aqueles que 

buscam a garantia de seus direitos fundamentais que lhes são negados 

pelo Estado. Compulsando os autos, pode-se constatar que a parte autora 

não faz jus à benesse da justiça gratuita, uma vez que não foi constatado 

nos autos que a mesma demonstra situação de pobreza, apontando para 

o fato de que não se mostra dentro da abrangência conceitual jurídica da 

expressão “pobre”, razão pela qual, pelo menos por ora, não atende aos 

requisitos necessários para gozar dos benefícios da justiça gratuita. Não 

há, no presente caso, a demonstração de que a parte autora se enquadre 

nos termos do art. 98 do CPC, nem mesmo da lei 1.060/50, motivo pelo 

qual, INDEFIRO O PEDIDO e determino que sejam recolhidas as custas e 

taxas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 82 e 290, 

ambos do Código de Processo Civil. Por oportuno, defiro, desde logo, o 

parcelamento de custas, em conformidade com o disciplinado no artigo 

468, §6º e §7°, da CNGC, devendo o recolhimento ser comprovado nos 

autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Transcorrido o 

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

e cumpra-se. Roo-MT, 14 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007197-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELINO FRUTUOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO AGIBANK S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1007197-36.2019.8.11.0003 Vistos etc... ARCELINO FRUTUOSO DA 

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

ingressou com a presente ação em desfavor de BANCO AGIBANK S/A. 

Devidamente citado, apresentara contestação, a qual restou impugnada 

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

analisando a impugnação ao valor da causa, tenho para mim que a 

pretensão da parte ré não deve ser acolhida, senão vejamos: Em nosso 

ordenamento jurídico, o valor da causa está disciplinado a partir do artigo 

291 do CPC, o qual determina que: "A toda causa será atribuído um valor 

certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível". O 

valor da causa corresponde, pois, à apreciação ou equivalência monetária 

da causa e, no dizer de Hélio Tornaghi: "por valor da causa deve 

entender-se o quantum, em dinheiro, correspondente ao que o autor pede 

do réu. Trata-se, portanto, de valor econômico ou, melhor ainda, 

financeiro. É a estimativa em dinheiro" (Comentários ao Código de 

Processo Civil/2ª Edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2º v., 1978, p. 

256). E continua o festejado autor: "para determinar o valor da causa é 

necessário conjugar o objeto imediato do pedido (petitum) e a razão de 

pedir, ou melhor, a relação jurídica em que o pedido se baseia (causa 

petendi). O pedido sozinho poderia indicar apenas um gênero; a causa de 

pedir é que dá a diferença específica e, destarte, individualiza a causa". 

Como regra, a impugnação ao valor da causa deve oferecer elementos 

concretos para que se avalie a adequação entre o valor atribuído à causa 

e o conteúdo econômico do pedido. Ademais, deve o valor da causa 

guardar relação com o proveito econômico perseguido pela parte com 

eventual procedência do pedido formulado. Por seu turno, aquele que 
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impugna o valor atribuído à causa deve trazer elementos concretos que 

permitam o seu exame pelo juiz. No caso, o réu impugna o valor atribuído à 

demanda, deixando de informar o valor que entende que deve ser 

atribuído, resumindo o pleito ao fato do valor dado à causa ser base de 

cálculo para as custas que terá que recolher para acesso à via recursal, 

não vislumbrando motivos reais e preponderantes para o seu acolhimento, 

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

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

alteração das regras substanciais do processo civil brasileiro. 

Especificamente quanto às chamadas “Providências Preliminares e do 

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

até então inexistentes em nosso ordenamento, que formam um sistema 

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

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

chamado “saneamento compartilhado”, na hipótese de ser designada 

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

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

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

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

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

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

decida sem oportunizar prévia manifestação aos litigantes, proferindo 

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

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

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

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

em exame demanda alguma das hipóteses de julgamento conforme o 

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

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

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

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

de julgamento conforme o estado do processo, deverão indicar as 

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

probatória, especificando as provas que pretendem produzir e justificando 

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

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

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

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

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

objeto da decisão de saneamento e organização do processo, juntamente 

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

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

caso, manifestem-se, apresentando delimitação consensual das questões 

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

CPC/2015 para a devida homologação judicial, conforme permissivo 

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

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

quanto à intenção de que seja designada audiência para saneamento em 

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

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

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

providências cabíveis in casu. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 14 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016970-08.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RESTAURANTE GRAND BEER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA ROBERTA DA SILVA OAB - MT0006902A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1016970-08.2019 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Restaurante Grand Beer Ltda - Me. Réu: Telefônica Brasil S/A. Vistos, etc. 

RESTAURANTE GRAND BEER LTDA - ME, pessoa jurídica de direito 

privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito” em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora que firmara contrato de 

prestação de serviços telefônicos com a empresa ré, vinculo este 

estabelecido pelos números (66) 34215199, (66) 34218929, (66) 

34216718, (66) 34216800; que, o contrato perdurou até o mês de 

fevereiro de 2019, ocasião em que optara pela rescisão do contrato e a 

portabilidade de seus números para outra operadora. Ademais, que 

realizara a quitação da importância de R$58,78 (cinquenta e oito reais e 

setenta e oito centavos) referente ao saldo devedor, conforme documento 

de (ID 27678297); que, soubera que seu nome e CNPJ foram inscritos nos 

órgãos de proteção ao crédito, em razão de um suposto débito no valor de 

R$1.344,20 (um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), 

com vencimento para o dia 01/05/2019, conforme documento de (ID 

27678295). Por derradeiro, requer em sede de tutela provisória de 

urgência que a ré retire o nome e CNPJ da parte autora dos órgãos de 

proteção ao crédito, sob pena de multa diária, nos termos do item ‘a’ de (ID 

27677907, pág.09). D E C I D O: O artigo 294 do Código de Processo Civil, 

estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência (cautelar 

ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito necessário à 

concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, bem como, para 

aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que verossimilhança 

da alegação é a confrontação entre a verdade das afirmações contidas 

na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados 

aos autos (provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser 

exprimida antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional 

produzir efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito 

invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

TUTELA DE URGÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - LIMINAR - DEFERIMENTO - 

PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. - Presentes os requisitos 

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

do processo, há que se conceder a tutela de urgência para retirada do 

nome da parte dos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 

10000180868721001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 

13/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

NEGATIVA SOBRE A DÍVIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - EXCLUSÃO - POSSIBILIDADE - 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL - REQUISITOS - PRESENÇA - RECURSO PROVIDO. - Nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de 

urgência será concedida quando estiverem evidenciados a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. - 

Preenchidos os requisitos necessários para a concessão da antecipação 

dos efeitos da tutela, esta deve ser deferida.” (TJ-MG - AI: 

10000170092373001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 

20/08/0017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

24/08/2017) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará à ré, a qual poderá inscrever o nome da parte 

autora nos órgãos de proteção ao crédito se constatado durante a 

instrução processual que o débito é devido. Assim, hei por bem em deferir 

parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do 

nome e CNPJ da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, em razão 

do suposto débito no valor de R$1.344,20 (um mil, trezentos e quarenta e 

quatro reais e vinte centavos), com vencimento para o dia 01/05/2019, 

conforme documento de (ID 27678295), até ulteriores deliberações deste 

juízo. Ademais, deixo de aplicar multa por descumprimento e, via de 

consequência, determino que seja expedido ofício ao SPC/SERASA para 

que procedam a suspensão dos efeitos da negativação do nome e CPF da 

parte autora (art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no item ‘d’ de (ID 27677907, pág.09), eis que 

entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do contraditório e 

possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no 

momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE DÉBITO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - 

ANÁLISE DO PEDIDO - DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO 

PROCESSO. - Se não ocorrer nenhuma das hipóteses de julgamento 
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antecipado do processo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de 

organização, definir a distribuição do ônus da prova (CPC, art. 357, caput, 

III).” (TJ-MG - AI: 10000181439167001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de 

Julgamento: 27/03/2019, Data de Publicação: 29/03/2019) Em consonância 

com o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 31 de agosto de 2020, às 

09h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

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

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000783-22.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOPES & RAMPANI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA YOKOHAMA ABRUNHOZA OAB - PR39688 (ADVOGADO(A))

ANA ELISA PRETTO PEREIRA OAB - PR46744 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO JUNIOR BARREIROS FAVORETO (REQUERIDO)

REVISTA PORTAL SAUDE - EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000783-22/2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Umuarama 

– PR Autor: Lopes & Rampani Ltda - ME. Réus: Revista Portal Saúde - 

EIRELI - ME e Outro. Vistos, etc. Para inquirição da testemunha, hei por 

bem em designar o dia 19 de agosto de 2020, às 14h00min. Comunique-se 

o douto Juízo deprecante. Cumpra-se a presente, servindo a cópia como 

mandado. Caso a secretaria observe a falta de alguma peça 

imprescindível ao cumprimento integral, que seja solicitada junto ao Juízo 

Deprecante, com prazo de (30) trinta dias, sob pena de devolução 

imediata. Uma vez cumprida, devolva-se com as baixas necessárias, às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003076-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WLLY KAROLINY E SILVA GARCES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ OAB - MT23157/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

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

VINICIUS PICCINI NUNES OAB - MT25086/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003076-28.2020 Ação: Indenização por Direitos Autorais Autor: Willy 

Karoliny e Silva Garces. Réu: José Roberto Rodrigues da Silva. Vistos, 

etc. WILLY KAROLINY E SILVA GARCES, com qualificação nos autos, via 

seu bastante procurador, ingressara neste Juízo com “Ação de 

Indenização por Direitos Autorais”, em desfavor de JOSÉ ROBERTO 

RODRIGUES DA SILVA, com qualificação nos autos, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que desenvolvera a marca “Erva Mate 

Preferida” para fins comerciais, conforme documento de (ID 29575320); 

que, em 12 de julho de 2019, soubera que o réu utilizava-se da marca 

desenvolvida pela parte autora para comercializar seus produtos; que, 

soubera que o réu ingressara com pedido de registro da mesma marca de 

produção utilizada pela autora, conforme (ID 29575323). Por fim, requer 

em sede de tutela provisória de urgência que seja determinado o 

impedimento imediato da utilização da obra plagiada (“Erva Mate 

Preferida”), bem como, seja determinada a busca e apreensão da obra, 

sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$500,00 (quinhentos 

reais), conforme requerido no item ‘b’ de (ID 29575312, pág.21). D E C I D 

O: Considerando os documentos acostados aos autos (ID 30405983), hei 

por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, CPC). O 

artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in 

verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

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

subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo 

escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, 

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

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

duração predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A 

duração da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da 

tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de 

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

nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um 

tempo de duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao 

contrário da tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; 

simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim 

Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume 

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

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

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

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

prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

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

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

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

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

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

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

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

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

questão, eis a jurisprudência: “Tutela de urgência. Abstenção de uso de 

site, sob alegação de que copia a landing page da agravante, em 

concorrência desleal. Questão fática que é eminentemente técnica, 

inexistindo, por ora, prova irrefutável do alegado plágio. Ausência de 

perigo da demora, sendo prudente aguardar a instrução, inclusive porque, 

acaso se conclua pertinentes os argumentos da recorrente, possível a 

reparação do dano. Recurso desprovido.” (TJ-SP - AI: 

20318403320198260000 SP 2031840-33.2019.8.26.0000, Relator: Araldo 

Telles, Data de Julgamento: 04/04/2014, 2ª Câmara Reservada de Direito 

Empresarial, Data de Publicação: 15/05/2019) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR VIOLAÇÃO À DIREITO AUTORAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA 

NA ORIGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM 

CONTRARRAZÕES AFASTADA. MÉRITO. PRETENDIDA ABSTENÇÃO DE 

COMERCIALIZAÇÃO DA OBRA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO 

DE PLÁGIO NESTE JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC - AI: 40023736320188240000 

Capital 4002373-63.2018.8.24.0000, Relator: Maria do Rocio Luz Santa 

Ritta, Data de Julgamento: 02/07/2019, Terceira Câmara de Direito Civil) 

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

que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o 

espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque o contraditório 

faz-se necessário no presente caso, pois, o deferimento inaudita altera 

parte da tutela pretendida ensejaria pré-julgamento do presente feito 

(art.300, CPC). Por fim, não vislumbro a existência dos requisitos para a 

tutela jurisdicional nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de 

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

contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. Em 

consonância com o disposto no Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 31 de agosto de 2020, às 

10h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, 

I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Código de 

Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e 

vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004943-56.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIEDSON DIAS LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI TOCICO IAMASSAKI (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004943-56.2020 Ação: Reintegração de Posse Autor: Joziedson Dias 

Lima. Ré: Irani Tocico Iamassaki. Vistos, etc. JOZIEDSON DIAS LIMA, com 

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

com a presente “Ação de Reintegração de Posse” em desfavor de IRANI 

TOCICO IAMASSAKI, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido 

liminar, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Entendo conveniente a 

justificação prévia do alegado, assim, designo o dia 20 de agosto de 2020, 

às 14h00min, para audiência, devendo o autor arrolar tempestivamente as 

testemunhas (arts.357, §3º; 455, §1º; 562, ambos do CPC). Nos termos do 

artigo 562, 567 e 568, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a ré 

para comparecer à audiência de justificação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 14 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001789-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

URACI MUNHOZ JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DE SOUZA ARRAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001789-30.2020 Ação: Reivindicatória Autor: Uraci Munhoz Júnior. Ré: 

Eduardo de Souza Arrais. Vistos, etc. URACI MUNHOZ JÚNIOR, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

Juízo com “Ação Reivindicatória”, em desfavor de EDUARDO DE SOUZA 

ARRAIS, com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de tutela 

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

adquirira, mediante instrumento de cessão de direitos, o imóvel descrito e 

caracterizado nos autos em 24 de outubro de 2012, conforme documento 

de (ID 30044903); que, soubera que o réu esta invadindo cerca de 9,66m² 

do seu imóvel. Por fim, requer em sede de tutela provisória de urgência 

que seja determinado a imediata reintegração do autor na área invadida 

pelo réu, nos termos do item ‘a’ de (ID 30044899). D E C I D O: Inicialmente, 

acolho a emenda a inicial de (ID 30044899). O artigo 294 do Código de 

Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, 

neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e 

antecipada. Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador 

para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela 

provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: 

“[...] a tutela provisória de urgência tem um tempo de duração 

predeterminado, não sendo projetada para durar para sempre. A duração 

da tutela de urgência depende da demora para a obtenção da tutela 

definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a tutela de urgência 

deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem provisórias, nenhuma 

das tutelas de urgência é temporária. Temporário também tem um tempo de 

duração predeterminado, não durando eternamente, mas, ao contrário da 

tutela provisória, não é substituída pela tutela definitiva; simplesmente 

deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, 

Daniel. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 

8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, que se falar em deferimento de 

tutela quanto à pretensão da autora, muito embora travestida de tutela 

provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução 

do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença 

não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa 

final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. 

Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória 

esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser 

deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, 

há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de 

urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito 

e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se 

verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - 

TUTELA PROVISÓRIA - REINTEGRAÇÃO NA POSSE - REQUISITOS NÃO 

PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - 

MANUTENÇÃO DO STATUS QUO - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. - 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido formulado 

deve ser indeferido - Ausente os requisitos elencados no art. 300 do CPC 

c/c art. 561 do mesmo Código, o indeferimento da medida liminar é o que 

se impõe, considerando a necessidade de uma maior instrução do feito.” 

(TJ-MG - AI: 10000190217315001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca 

Xavier, Data de Julgamento: 14/04/0019, Data de Publicação: 16/04/2019) 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA 

ANTECIPADA. Inviável a concessão da tutela provisória em ação 

reivindicatória, quando, em juízo de cognição sumária, não restam 

preenchidos os requisitos autorizadores (art. 300 do CPC). A concessão 

de tutela antecipada exige a comprovação inequívoca de que as 

alegações feitas pela parte-autora evidenciem a probabilidade do direito 

invocado. Situação em que não se constata o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, notadamente porque os atos de violação de 

posse iniciaram-se em 2016. Além disso, a autora reside em outro estado 

da federação, o que afasta também a urgência do pleito. Agravo de 

instrumento improvido.” (TJ-RS - AI: 70079755716 RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Data de Julgamento: 25/04/2019, Décima Nona Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/05/2019) Assim, conforme 

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

elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõe (art.300, CPC). Portanto, hei por bem em 

indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações 

deste juízo. Em consonância com o disposto no artigo 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 31 

de agosto de 2020, às 10h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

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

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

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de abril de 2020. Dr. 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006289-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBERLEI RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006289-42.2020 Ação: Repetição de Indébito c/c Indenização por 

Danos Morais Autor: Ruberlei Ribeiro da Silva. Réu: Banco do Brasil S/A. 

Vistos, etc. RUBERLEI RIBEIRO DA SILVA, com qualificação nos autos, na 

presente “Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos 

Morais”, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia 

mista, requereu a desistência da ação (ID 31118442), vindo-me os autos. 

É o relatório necessário. D E C I D O: Homologo a desistência da ação, 

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

Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO 

EXTINTA sem resolução do mérito a presente “Ação de Repetição de 
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Indébito c/c Indenização por Danos Morais” promovida por RUBERLEI 

RIBEIRO DA SILVA, em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, com 

qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem arbitramento de honorários. Transitada 

em julgado e cumpridas as demais formalidades de praxe, o que deve ser 

certificado, arquive-se com as anotações e baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 14 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001341-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RAFAEL DE OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001341-96.2016 Ação: Monitória Autor: Zootec Indústria e Comércio de 

Produtos Agropecuários Ltda Réu: José Rafael de Oliveira Vistos, etc... 

ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

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

ingressou com a presente “Ação Monitória” em desfavor de JOSÉ RAFAEL 

DE OLIVEIRA, com qualificado nos autos, aduzindo: “Que, é credora do 

réu na importância de R$ 4.330,00 (quatro mil, trezentos e trinta reais), 

representada pela duplicata nº 0/01, com vencimento para o dia 29 de 

janeiro de 2016; que, procurou solucionar a questão de forma amigável, 

não obtendo êxito, assim, pugna pela procedência da ação, com a 

condenação dos réus nos encargos da sucumbência. Junta documentos e 

dá à causa o valor de R$ 4.783,20 (quatro mil, setecentos e oitenta e três 

reais, vinte centavos)”. Devidamente citado, apresentou embargos à ação 

monitória, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pela 

embargada, asseverando: “Que, a documentação apresentada pela 

embargada em especial o boleto sem aceite, bem ainda, supostos 

comprovantes de entrega de produto também sem aceite do embargante, 

conclui-se facilmente que de fato não houve a negociação ou mesmo a 

entrega do produto que originou a presente ação; que, não logrará êxito o 

pedido da embargada, assim, pugna pela improcedência da ação, com a 

condenação da embargada nos ônus da sucumbência. Junta 

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

determinada a especificação das provas, tendo a embargante requerido o 

julgamento antecipado da lide (fl.96 – Id 28403748); e, a embargada, a 

produção de prova oral (fl.94 – Id 25457577), vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Quanto à matéria afeta à 

produção de provas, embora a parte – embargante - tenha requerido, nos 

embargos, não reiterara, tempestivamente, o seu pedido quando instado a 

fazê-lo no momento próprio, ou seja, na fase de especificação, 

acarretando, por certo, a preclusão temporal dessa faculdade processual. 

Sobre o tema, já decidiu o STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM 

INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 

1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO 

OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 

83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. 

PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA 

DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não 

ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, 

uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada 

sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O 

mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão 

não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. É sabido que "esta 

Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, 

intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta 

oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção 

de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de 

especificação." (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 

Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Portanto, a 

inércia da parte em especificar e justificar as provas que pretendia 

produzir, quando intimada para tanto, implica em reconhecer que desistira 

da produção daquelas provas que indicara nos embargos. Neste cenário, 

diante da desistência tática, conclui-se pela preclusão na produção da 

aludida prova, considerando que a parte não reitera a pretensão de 

produzi-la quando instada para tanto, de modo que não há falar em 

cerceamento de defesa. Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, 

de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A 

ação monitória, à inteligência do artigo 700, do Código de Processo Civil, 

compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de 

título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível 

ou infungível ou de determinado bem móvel ou imóvel, o adimplemento de 

obrigação de fazer ou de não fazer. Ao embargar a monitória, o devedor 

instaura um procedimento incidental de natureza cognitiva exauriente, 

sujeito ao procedimento comum, competindo-lhe, portanto, o ônus da prova 

quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, 

Código de Processo Civil. O embargante apresentou defesa direta, 

negando a existência de relação jurídica e alegando que desconhece a 

nota fiscal, que não está acompanhada do canhoto de recebimento das 

mercadorias, assumindo o risco de perder a demanda caso a embargada 

provasse o contrário. Assim leciona Humberto Theodoro Júnior, em sua 

obra Curso de Direito Processual Civil, 41ª edição, Volume I, Editora 

Forense, Rio de Janeiro, 2004: "Cada parte, portanto, tem o ônus de 

provar os pressupostos fáticos do direito que pretende seja aplicado pelo 

juiz na solução do litígio. Quando o réu nega o fato em que se baseia a 

pretensão do autor, todo o ônus probatório recai sobre este. Mesmo sem 

nenhuma iniciativa de prova, o réu ganhará a causa, se o autor não 

demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito. 

Actore non probante absolvitur réus." (p. 387/388). Destarte, ausente o 

comprovante de entrega das mercadorias, falece razão à embargada, não 

sendo suficiente a emissão da nota fiscal, que não contém o recibo da 

mercadoria porventura entregue. Portanto, a duplicata, acompanhada do 

comprovante de entrega da mercadoria comercializada, ainda que sem 

aceite, é título executivo extrajudicial, e, certa, até prova em contrário, a 

obrigação do embargante de pagar a quantia nelas inscrita, caberia a ele 

desconstituí-la, através de prova, comprovando não se tratar de 

assinatura dele e/ou de quem o representasse no momento do 

recebimento da mercadoria e, pelo documento constante de (fl.24 – Id 

1538185), consta a assinatura do recebedor. O ônus de demonstrar que a 

mercadoria não chegara ao seu destino é do devedor, sendo certo que, 

revestindo-se a duplicata de nº 0/01, de todos os requisitos, é ela título 

válido a amparar o processo monitório, não podendo ser desconstituídas 

em decorrência de frágil e incomprovada assertiva do devedor, no sentido 

de que ‘não houve negociação ou mesmo a entrega do produto que 

originou a presente ação’. (fl.75 – Id 14800429). Portanto, o que se extrai 

dos autos é que se trata de uma ação monitória em que a autora cobra 

valor certo do embargante, constante de nota fiscal e do comprovante de 

entrega de mercadoria, documentos estes que são passíveis de 

instrumentar uma ação injuntiva. Neste sentido para se sair vencedor nos 

embargos à monitória, o embargante, deveria comprovar fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, ora embargada. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA FISCAL - ENTREGA DE 

MERCADORIAS COMPROVADA - ÔNUS DO EMBARGANTE DE 

DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. Comprovada a existência da 

dívida representada por nota fiscal acompanhada de comprovante da 

entrega da mercadoria, é do embargante o ônus da prova de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de, não o 

fazendo, constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.18.031541-8/00, relator Rogério de 

Medeiros). Assim se não existiu a demonstração pelo embargante de fato 

relevante, extintivo do direito da autora, os seus embargos seriam mesmo 

rejeitados. Com relação ao termo a ‘quo’ da correção monetária, por 

tratar-se de mera recomposição do valor da moeda, sua incidência 

inicia-se a partir do vencimento. "AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO 

EM VIRTUDE DE ALEGADO FURTO DA CÁRTULA. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 

"Não se podendo entender como uma penalidade, mas apenas a 

recomposição do valor da moeda desvalorizada pela inflação, a correção 

monetária deve incidir a contar da emissão do cheque, ainda que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 13 de 245



devolvido por sustação decorrente de alegado furto da cártula. (TJSC -Ap. 

Cív. n. 98.015204-6, de Jaraguá do Sul, Rel. Des. Carlos Prudêncio, DJ de 

15.01.99) Quanto aos juros moratórios, esses são devidos a partir da 

citação do devedor para o processo monitório, momento em que ele foi 

constituído em mora, em conformidade com o art. 219, do CPC. De fato, 

"esses juros, em se tratando de obrigações afetadas pela prescrição 

executiva, computam-se efetivamente a contar da data da citação inicial 

do obrigado, em conformidade com o que dispõe art. 219, do CPC, pois o 

ato processual da citação equivale ao momento em que o devedor é 

devidamente constituído em mora" (TJSC -Apelação cível n. 

2004.003703-1, rel. Des. Trindade dos Santos, j. em 21.10.2004). "Ação 

monitória. Duplicatas não aceitas acompanhadas de instrumentos de 

protesto e comprovantes de entrega das mercadorias. Perícia contábil que 

apontou o registro das notas fiscais e a efetiva entrega dos produtos. 

Recebimento das mercadorias por empregado da empresa. Juros de mora. 

Incidência a partir da citação" (TJSC - Apelação cível n. 2001.024403-9, de 

Criciúma, rel. Des. Nelson Schaefer Martins, j. em 12-8-2004). Em sendo 

assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. 

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação Monitória” 

aforado por ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado em desfavor 

de JOSÉ RAFAEL DE OLIVEIRA, com qualificação nos autos, para 

condena o réu no pagamento da importância de R$ 4.330,00 (quatro mil, 

trezentos e trinta reais), devendo ser acrescidas de juros de mora 1% ao 

mês a contar da citação e correção monetária INPC a partir do vencimento 

do débito, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor do débito 

devidamente atualizado. Transitada em julgado, cumpra-se o disposto no 

art. 701 e seguintes do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-Mt., 14 de abril de 2020.- Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002269-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE BARBOSA DE AMORIM (AUTOR(A))

I. V. B. D. J. (AUTOR(A))

B. B. D. J. (AUTOR(A))

S. B. D. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (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:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis 

(CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1002269-42.2019 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autores: Breno Barbosa de Jesus e Outros Ré: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A Vistos, etc... IAN VINICIU BARBOSA DE 

JESUS, BRENO BARBOSA DE JESUS, SARA BARBOSA DE JESUS e 

CLEIDE BARBOSA DE JESUS, com qualificação nos autos, via seu 

bastante procurador, ingressaram neste juízo com a presente 'Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral' em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: “Que, a unidade 

consumidora do imóvel é a de nº 6/2257618-5; que, esposa e pai dos 

requerentes veio a falecer em 18 de novembro de 2018; que, em data de 

28 de fevereiro de 2019, terceira pessoa passou a residir no imóvel; que, 

em data de 08 de março de 2019, a primeira requerente solicitou a 

mudança de titularidade da UC para o seu nome, e o restabelecimento no 

fornecimento de energia elétrica, conforme senha de atendimento N111, e 

protocolo de atendimento 55717065; que, prepostos da ré informaram que 

o restabelecimento somente seria possível se houvesse quitação do 

débito anterior do antigo morador, qual seja, Gestefany Muriel de Carvalho, 

no valor de R$ 3.585,50,contas referentes aos meses de maio/2018 a 

fevereiro de 2019; que, desde o dia 01 de março de 2019, os autores 

estão sem energia, situação que deixaram constrangidos, assim, requer a 

procedência da ação, com a condenação da empresa ré em danos morais 

R$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), bem como nos 

encargos da sucumbência. Juntam documentos e dão à causa o valor de 

R$ 40.085,54 (quarenta mil, oitenta e cinco reais, cinquenta e quatro 

centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. O 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, não sobrevindo 

nenhum recurso, bem como designada audiência de conciliação, a qual se 

realizou, não se obtendo êxito. Devidamente citada, contestou o pedido, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelos autores, 

dizendo: “Que, a troca de titularidade e religação de energia da UC 

discutida em tela, não foi efetuada pelo motivo da parte autora não ter 

apresentado os documentos solicitados, razão pela qual a solicitação não 

se concretizou; que, a ré não condiciona a troca de titularidade ao 

pagamento das faturas inadimplidas; que, no caso não há que se falar em 

dano moral, razão pela qual deve a ação ser julgada improcedente, com a 

condenação dos autores nos ônus da sucumbência. Junta documentos”. 

Sobre a contestação, manifestaram-se os autores. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo a parte autora requerido a produção de 

prova oral (fl.157 – Id 25620929); e, a empresa ré, o julgamento 

antecipado da lide (fl.159 – Id 25726390). Houve manifestação do 

Ministério Público (fl.163/164 – Id 30812591), vindo-me os autos 

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

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

carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro 

desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com 

amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Cleide Barbosa 

de Amorin, Ian Vinicius Barbosa de Jesus, Breno Barbosa de Jesus e 

Sara Barbosa de Jesus aforaram a presente ação de obrigação de fazer 

c/c indenização por danos morais em desfavor da empresa Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A, porque, segundo a inicial, em data 

de 01 de março de 2019, procuraram a empresa ré a fim de que houvesse 

a troca de titularidade da Unidade Consumidora nº 6/2257618-5, não 

obtendo êxito, uma vez que prepostos da ré exigiram o pagamento de 

faturas de energia elétrica que se encontrava em atraso no importe de R$ 

3.585,50 (três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais, cinquenta centavos), 

débito esse de responsabilidade do antigo morador, assim, privados de 

usufruírem deste bem essencial à vida, ou seja, o fornecimento de energia 

elétrica, experimentando transtornos e dissabores de toda ordem. 

Inicialmente, ressalto que, no caso, aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor, por se tratar de relação de consumo, em cuja hipótese a 

responsabilidade civil da ré é objetiva, não sendo necessária a análise da 

culpa para sua caracterização. Segundo o Código de Defesa do 

Consumidor: "Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final." Analisando 

os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das 

provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação merece 

acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de bloqueio, 

entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela 

ocorrência do fato narrado na exordial, deve ser debitado à empresa ré, 

que não tomara as providências necessárias que o caso, naquele 

momento exigia. É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos 

constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade 

real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de 

existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de 

suas faculdades processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a 

existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que 

destas alegações não decorrem as consequências pretendidas pela parte 

contrária. Sobre a questão, a doutrina explica: "A regra que impera mesmo 

em processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será 

constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando 

a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da 

existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, 

circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova" 

Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 

424. Sobre a matéria, eis a jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS 

MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO 

ABORRECIMENTO. Para a procedência do pedido de dano moral, deverá o 

autor comprovar que ele ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos 

e desgastes normais advindos de qualquer relação comercial, 

abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em situação difícil com os seus 
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credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível 

N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07). Cristalino restou que a empresa ré não diligenciou no sentido de 

dar ao consumidor o tratamento adequado, ou seja, o atendimento no 

tempo e modo. Os autores informaram que procuraram a empresa ré para 

que houvesse a troca da titularidade da unidade consumidora, bem como 

ocorresse o restabelecimento do fornecimento de energia, uma vez que a 

interrupção ocorreu pelo não pagamento de faturas do antigo inquilino da 

casa, fato comprovado através do documento de (fl.46 – Id 18684312), 

bem como protocolo, aliás, fato não negado pela empresa ré quando da 

oferta da peça de bloqueio, asseverando, que não restaurara o 

fornecimento de energia e nem efetuara a troca da titularidade da unidade 

consumidora pelo simples fato de que a autora “não ter apresentado os 

documentos solicitados” (fl.133), todavia, nada centra no processo no 

sentido de minorar a situação incômoda em que se encontra. Outro detalhe 

da má prestação de serviço é a de que, mesmo com o deferimento da 

liminar e com o devido conhecimento, somente veio a restabelecer o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora instalada na 

residência dos autores no dia 30 de março de 2019, conforme informação 

dos autores, ou seja, 8 (oito) dias após a citação (fl.67). No caso em tela 

verifico que os autores ficaram sem o devido fornecimento de energia 

elétrica por vários dias, o que teria lhe gerado, além dos prejuízos de 

natureza patrimonial, os de natureza extrapatrimonial, esses últimos 

decorrentes das dificuldades impostas pela eventual falta da prestação do 

serviço. Fato é que são presumidas as dificuldades decorrentes da falta 

de fornecimento de energia elétrica àquele que dela necessita para a 

digna sobrevivência. Entretanto os autores narraram os problemas por ela 

vivenciados nos dias em que ficaram sem energia elétrica em sua 

residência, fatos que não precisam ser narrados, pois, é de conhecimento 

geral as dificuldades enfrentadas, mormente no calor “senegalesco”, 

desta cidade. Vislumbro, portanto, que a falta de energia elétrica, neste 

caso, foi suficiente à configuração do dano moral, de forma que os 

autores suportaram, além de enorme desconforto, a indignação, 

humilhação e vexame decorrentes da situação. Nesse raciocínio, patente 

a responsabilidade da concessionária pela demora no restabelecido do 

serviço, cabível, por conseguinte, a indenização por dano moral. No 

tocante ao quantum indenizatório, prima-se pela razoabilidade na fixação 

dos valores de indenização. É importante levar em consideração que a 

indenização deve alcançar valor tal que sirva de punição para o réu, bem 

como que sirva de compensação ao autor pela ofensa sofrida, mas que 

não configure enriquecimento sem causa a este. Maria Helena Diniz 

ensina: "(...) o juiz determina, por equidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o 'quantum' da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo, assim, seu sofrimento" (A Responsabilidade Civil por Dano 

Moral, in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9). Do 

cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o 

descaso da empresa ré com o consumidor. Relativamente ao dano moral 

ou extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do sentimento 

da pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do 

ofensor. O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "é a dor resultante 

de violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão 

patrimonial". (Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. 

Revista dos Tribunais. 1995). Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais 

discorre que: "... o dano moral é aquele que afeta a paz interior da pessoa 

lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo 

que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor 

física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo." (citado por Barboza, Jovi 

Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas Indenizações 

por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132). É cediço que incumbe ao 

autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo 

se rege pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um 

juízo de extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, 

obrigando às partes utilizarem de suas faculdades processuais, 

cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou fato por ele 

descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações não decorrem 

as consequências pretendidas pela parte contrária. Sobre a questão, a 

doutrina explica: "A regra que impera mesmo em processo é de que 'quem 

alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes 

no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de 

fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a 

quem alega, dele é o ônus da prova" Ernane Fidélis dos Santos. Manual de 

Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424. Sobre a matéria, eis a 

jurisprudência: "INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a 

procedência do pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele 

ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais 

advindos de qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou 

colocando-o em situação difícil com os seus credores, a ponto de 

atingir-lhe a moral e a honra." (TJMG - Apelação Cível N° 

1.0024.04.256160-5/001 - Desª. Selma Marques - 11ª Câmara Cível - 

19/12/07) Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos 

como o dos autos, eis a doutrina: “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 

esta 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 do lesado. Em outras palavras, o dano 

moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que 

decorre das regras da experiência comum” (Sérgio Cavalieri Filho, 

Programa de Responsabilidade Civil, 3ª Edição, Malheiros, páginas 91/92). 

Assim, irrefragavelmente provado que houve a má prestação de serviços, 

o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa do 

autor, resta fixar o quantum indenizável. Ademais, a prova do dano moral 

reclama simples demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a 

transcrição doutrinária de Carlos Alberto Bittar: "Na concepção moderna 

da teoria de reparação de danos morais prevalece de início, a orientação 

de que a responsabilização do agente se opera por força do simples fato 

da violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 

direito" (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Por isto, 

ao contrário do que diz a empresa ré, o dano moral configurou-se de modo 

cabal devendo ser ressarcido, como já consignado. Quanto à dosagem da 

indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento 

judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo 

caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Sendo 

morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será 

estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se 

apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão 

da lesão sofrida pela vítima. Também é importante que fique consagrada a 

adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar 

cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular 

desfalque da outra. A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode 

ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz 

deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como 

meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre 

destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo 

julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo 

meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a 

responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de 

injustas e danosas agressões. Caio Mário da Silva Pereira leciona: "O 

problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação 

do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de 

assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é 

própria da indenização do dano material, corresponderá à função 

compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção 

desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o 

princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na 

reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima" 

(Responsabilidade Civil, 6ª ed., Forense, 1995, p. 60). O numerário deve 

proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, 

produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los 
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de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de 

situações como a descrita nestes autos. Segundo Carlos Roberto 

Gonçalves: "O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o 

mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam 

parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do 

dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o 

patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos 

emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva 

apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as 

demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo 

problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 

definidos para arbitrar um valor adequado". (Responsabilidade Civil, 

Editora Saraiva, 8ª edição, p. 569). Assim, irrefragavelmente provado que 

houve a má prestação de serviços, causando, com sua inércia, 

dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o quantum 

indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), indenização esta que atende os princípios, pois não se deve 

levar em conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é 

preciso também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial do ofendido, para que lhe seja proporcionada. Face ao exposto 

e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" 

promovida por CLEIDE BARBOSA DE AMORIN, IAN VINICIUS BARBOSA DE 

JESUS, BRENO BARBOSA DE JESUS e SARA BARBOSA DE JESUS, em 

desfavor de ENERGISA MASTO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condenar a ré no 

pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos 

morais, devendo incidir juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a 

contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor 

da condenação, ratificando a decisão concessiva da tutela antecipada. 

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

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

Rondonópolis-Mt, 14 de abril de 2.020.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004550-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DOZOLINA ARALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/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-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1006388-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANE CORREIA DA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REU)

CARLOS ROBERTO COSTA (REU)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se sobre as correspondências devolvidas IDs retro, 

requerendo o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1005710-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEANE SOUSA NASCIMENTO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES OAB - MT23357/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (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, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida ID retro, requerendo o 

que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003800-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN PABLO CORREA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (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, para 

manifestar-se acerca da CP devolvida ID retro, requerendo o que de 

direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003812-17.2018.8.11.0003

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:

ANA CRISTINA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

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

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

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

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

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007425-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AHMED CHARANEK DIAZ CHACON 74000667149 (EXECUTADO)

 

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000811-92.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J H TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

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

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

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

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

de Mato Grosso.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016331-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA PRISCILA FERREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI SOBRINHO PAZ DA SILVA OAB - MT24292/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1016331-87.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JESSIKA PRISCILA FERREIRA RODRIGUES REQUERIDO: 

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA Vistos etc. Seguem anexas em duas laudas e uma via as 

informações requisitadas no ID 30726639, as quais deverão ser remetidas 

a Superior Instância, por meio do sistema Malote Digital. No mais, tendo em 

vista os elementos e a natureza da causa em exame, com espeque no 

artigo 15, I, da Portaria-Conjunta n. 247/2020[1], resdesigno a audiência 

aprazada no ID 27333904 para o dia 18 de agosto de 2020, às 08:30h. . 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 15. Fica recomendada a adoção das 

seguintes medidas: I - reagendamento das audiências não urgentes, no 

prazo mais breve possível;

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003561-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-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 : 

1003561-67.2016.8.11.0003 AUTOR: DICLEIA FERREIRA ROCHA DE 

SOUZA RÉU: BANCO DO BRASIL SA, BB ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO S A Vistos etc. Diante da inexistência de 

preliminares nas contestações de ID 4600626 e ID4600663, sua 

impugnação se faz desnecessária. Pois bem. 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; 2) 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 

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,20 de março 

de 2017. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1009137-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MIGUEL DE OLIVEIRA 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:

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: 1009137-07.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): JUNIOR MIGUEL DE OLIVEIRA SANTOS REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. Procedam-se as retificações pertinentes, eis que o 

presente feito trata-se, agora, de cumprimento de sentença. Intime-se a 

parte devedora para pagar o valor indicado pelo credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em 

tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de 

advogado, indicados no artigo 523, § 1º, do CPC, sem prejuízo da 

expedição de mandado de penhora e avaliação. Efetuado o pagamento 

parcial da obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados 

incidirão sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2º, do art. 

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

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). Intime-se. Expeça-se 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000493-12.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

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

ELPN INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME 

(REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1000493-12.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT REU: ELPN 

INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME Vistos 

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

trata-se, agora, de cumprimento de sentença. Após, intime-se a parte 

devedora, nos moldes do art. 513, II, do CPC, para pagar o valor indicado 

na execução, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que 

a ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da 

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

sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação. Efetuado 

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

referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina o parágrafo 

2º, do art. 523, do CPC. Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 

523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525). Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007521-94.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Jayme Cotta Gonçalves Pereira (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007521-94.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: RAFAEL VINICIUS RODRIGUES FERREIRA, JAYME COTTA 

GONÇALVES PEREIRA REQUERIDO: PEDRO PAULO VENANCIO ROCHA 

JUNIOR Vistos etc. Defiro o requerimento anterior, e determino a citação 

do requerido por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se o 

disposto no artigo 257, do CPC. Transcorrido in albis o prazo do edital, 

desde já, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC, nomeio como curador 

especial do demandado a Defensoria Pública, que deverá ser intimada 

desta nomeação, bem como, para manifestar-se em tal condição, no prazo 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003002-76.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANO DE MENESES LYRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003002-76.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): HERMANO DE MENESES LYRA FILHO REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos etc. Intime-se o subscritor da peça processual anterior, para, 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, traga aos autos o instrumento que lhe 

outorga poderes para requestar a providência postulada em tal petição. 

Sobrevindo aos autos o documento referenciado, desde já, defiro o 

requerimento encartado no ID 27315771 e determino o levantamento da 

importância depositada na espécie, mediante a expedição do competente 

alvará. Após, em face do adimplemento da obrigação, determino o 

arquivamento dos autos, mediante as cautelas de estilo. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005394-23.2016.8.11.0003

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:

DALMIR BERTHOLDO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005394-23.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: DALMIR BERTHOLDO - 

ME Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão movida por 

BANCO BRADESCO S.A em face de DALMIR BERTHOLDO - ME, ambos 

qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. 

Infere-se do presente feito que não foi possível a localização do bem 

alienado fiduciariamente, tampouco do devedor/réu, razão pela qual 

postula a parte requerente pela conversão do pedido de busca e 

apreensão em ação executiva (ID 25767196). É o relato do necessário. 

Fundamento e DECIDO: Inicialmente, consigno que o artigo 4º do 

Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao credor, acaso não encontrado o bem 

alienado fiduciariamente, requerer, nos próprios autos, a conversão do 

pedido de busca e apreensão em ação executiva, in verbis: “Art. 4º Se o 

bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na 

posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, 

a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na 

forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 

1973 - Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei n. 13.043, de 

2014).” No caso enfocado, o devedor fiduciante não foi localizado para a 

regular citação, consoante se depreende das várias diligências realizadas 

nos autos. Assim, restando preenchido o requisito indicado no dispositivo 

aludido (localização incerta do bem dado em garantia e do devedor), 

impõe-se a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, 

independentemente de qualquer outra providência. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE 

CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. RELATORA VENCIDA QUANTO AO NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO 

INTERNO PROVIDO, A FIM DE SER ANALISADO O MÉRITO DO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO, AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. CABIMENTO DA 

CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69, 

COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.043/2014. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.” (Agravo 

Regimental Nº 70069961704, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 

22/09/2016). (ressaltamos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO 

DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Cabível a conversão de ação de busca e 

apreensão em ação de execução, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 

n. 911/1969, acaso não encontrado o bem alienado fiduciariamente. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento Nº 

70070337431, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 29/09/2016). (grifamos) De outro 

lado, não tendo sido perfectibilizada a citação da parte contrária, 

consoante preconiza o art. 329, I, do CPC[1], é facultado ao autor aditar o 

pedido inicial, de modo a alterar o cerne da questão exordial, restando 

obrigado apenas ao complemento de eventuais custas processuais 

incidentes pela readequação do valor da causa. A propósito: “PROCESSO 

CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. BUSCA E 

APREENSÃO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. ANTES DE ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TÍTULO 

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. (...) 2- Os artigos 264 e 294 do CPC 

autorizam a alteração da causa de pedir e do pedido antes da formação 
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da relação processual. Assim, tendo o aditamento da inicial ocorrido antes 

da citação do devedor na ação de busca e apreensão, é admissível a sua 

alteração para ação de execução de título extrajudicial, desde que 

presentes os requisitos processuais.3 - A cédula de crédito bancário, 

como título executivo extrajudicial, a teor do disposto no artigo 28, caput e 

§ 2º, da Lei nº 10.931/2004, é instrumento apto a aparelhar a ação de 

execução, possuindo, portanto, as características de certeza, liquidez e 

exigibilidade. 4 - Apelação conhecida e provida.” (TJDFT, 1ª Turma Cível, 

Acórdão n.783309, 20130310319274APC, Relator: Leila Arlanch, DJE: 

12/05/2014). (destacamos) Ante ao exposto, nos moldes do art. 4º do 

Decreto-Lei 911/69 DEFIRO o pedido de conversão da ação de busca e 

apreensão em execução de título extrajudicial. Por conseguinte, 

retifique-se o registro dos autos e, em seguida, expeça-se o mandado 

executivo. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014549-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1014549-45.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): LARISSA DA CONCEICAO REU: SEGURADORA LÍDER Vistos 

etc. Recebo a emenda e DEFIRO a AJG pugnada na exordial. Dispõe o art. 

334 do CPC, que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e 

não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará 

audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a parte autora 

requereu a dispensa da audiência de conciliação nos presentes autos. 

Assim, por ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. 

CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, 

inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do 

referido codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 

(quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005764-94.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO COELHO CARRIJO (AUTOR(A))

JOSE PEREIRA DE SENA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS FERREIRA DAS CHAGAS (AUTOR(A))

ANA CLAUDIA DA SILVA (AUTOR(A))

JOAO CLAUDIO FERREIRA HENRIQUE (AUTOR(A))

ALEXANDRE MOURA DE CARVALHO (AUTOR(A))

PAULO ROGERIO OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

GARY RICARDO TAVARES DE CARVALHO (AUTOR(A))

DIJELMA PEREIRA DAS CHAGAS (AUTOR(A))

FAGNER MARTINS SANTIAGO PESSOA (AUTOR(A))

MAURICIO MIRANDA (AUTOR(A))

CARLOS ALESSANDRO MOURA DE CARVALHO (AUTOR(A))

MARIA SOLANGE CORREIA (AUTOR(A))

CLAYTON MORAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUCIANA MESSIAS DE MOURA CARVALHO (AUTOR(A))

WALBERSON PINHEIRO MACHADO (AUTOR(A))

WENDELL RAPHAEL SIQUEIRA (AUTOR(A))

TIAGO DE SOUZA MEIRELES (AUTOR(A))

JHON GABRIEL CAETANO MEDEIROS (AUTOR(A))

TATIANE GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

SAMUEL MAGALHAES VIEIRA (AUTOR(A))

JHONNY LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

JANETTE COSTA MORAES FERREIRA (AUTOR(A))

PAULO SERGIO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA REIS SILVA OAB - MG162979 (ADVOGADO(A))

RAFAEL MENDES ZAINOTTE PITZER OAB - MG178065 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILLA OLIVEIRA (REU)

MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO (REU)

MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO 04099092119 (REU)

BENTLEY INVESTIMENTOS LLC (REU)

VALMIR (REU)

ADRIANO (REU)

BARUC INVESTMENT EMPRESARIAL S/A (REU)

AGNALDO BERGAMIN DE JESUS (REU)

RENATO EVANGELISTA DOS SANTOS (REU)

VANESSA BERGAMIN (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005764-94.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): ALEXANDRE MOURA DE CARVALHO, ANA CLAUDIA DA 

SILVA, BRUNO COELHO CARRIJO, CARLOS ALESSANDRO MOURA DE 

CARVALHO, CLAYTON MORAES DOS SANTOS, DIJELMA PEREIRA DAS 

CHAGAS, FAGNER MARTINS SANTIAGO PESSOA, GARY RICARDO 

TAVARES DE CARVALHO, JANETTE COSTA MORAES FERREIRA, JHON 

GABRIEL CAETANO MEDEIROS, JHONNY LOPES DA SILVA, JOAO 

CLAUDIO FERREIRA HENRIQUE, JOSE CARLOS FERREIRA DAS CHAGAS, 

JOSE PEREIRA DE SENA, LUCIANA MESSIAS DE MOURA CARVALHO, 

MARIA SOLANGE CORREIA, MAURICIO MIRANDA, PAULO ROGERIO 

OLIVEIRA DOS SANTOS, PAULO SERGIO SANTANA, SAMUEL 

MAGALHAES VIEIRA, TATIANE GOMES DA SILVA, TIAGO DE SOUZA 

MEIRELES, WALBERSON PINHEIRO MACHADO, WENDELL RAPHAEL 

SIQUEIRA REU: MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO 04099092119, 

MATEUS PEDRO DA SILVA CECCATTO, PRISCILLA OLIVEIRA, AGNALDO 

BERGAMIN DE JESUS, VANESSA BERGAMIN, RENATO EVANGELISTA 

DOS SANTOS, BARUC INVESTMENT EMPRESARIAL S/A, ADRIANO, 

VALMIR, BENTLEY INVESTIMENTOS LLC Vistos etc. INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, trazer aos autos documentação 

atualizada, a fim de comprovar a atual condição financeira noticiada na 

espécie de todos os integrantes do polo ativo, eis que os documentos 

acostados aos autos não se prestam para o fim colimado, sob pena de 

indeferimento da gratuidade da justiça. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002476-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO LISBOA NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYLSON DOS SANTOS TORRES OAB - MT15706 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002476-46.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): SEBASTIAO LISBOA NETO REU: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos etc. Defiro a suspensão do feito postulada no ID 26428335, pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo assinalado, intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o andamento do 

feito, devendo requerer o que entender de direito. Intime-se. Expeça-se o 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009535-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001145-92.2017.8.11.0003

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:

ANA PAULA BELLINTANI (EXECUTADO)

ALBERTO JOSE DELAI (EXECUTADO)

 

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

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

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

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

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

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001652-53.2017.8.11.0003

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)

ANDERSON PINTO (REU)

 

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

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

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

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

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

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

de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008600-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON SANTOS DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

 

Intimação do Dr. VIVIAN MEIRA AVILA MORAES, para que no prazo de 05 

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

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

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

nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve ser praticado 

em todos os processos, no momento da primeira manifestação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008600-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON SANTOS DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REU)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

querendo, impugnar a Contestação de ID retro.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004123-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIVANO ARAUJO CORREIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SOARES COMERCIO E SERVICOS ME - ME (REU)

IGUI WORLDWIDE PISCINAS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FRAGA COSTA OAB - RS0066393A (ADVOGADO(A))

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IGOR MOREIRA RODRIGUES (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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 os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do Laudo pericial de ID retro, requerendo o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008035-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARIVALDO LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

ZILDETE OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA LEANDRO MENDES (AUTOR(A))

VALDEIR LEITE BARBOSA (AUTOR(A))

LUZIA MARIA DOS SANTOS (AUTOR(A))

ANTONIA BARBOSA ANDRADE (AUTOR(A))

RODRIGO GODOIS DE SOUZA (AUTOR(A))

LAUDELINA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JAQUES DA COSTA LOPES (AUTOR(A))

DILOMAR DE SOUSA (AUTOR(A))

MARIANI DE JESUS SILVA (AUTOR(A))

AILTON GOMES DE SOUZA (AUTOR(A))

NIRLEY RIBEIRO TEOTONIO (AUTOR(A))

CELIA DE SOUZA RODRIGUES (AUTOR(A))

JUCILEIDE MONTEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REU)

ITAU SEGUROS S/A (REU)

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA OAB - SP41775-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008035-13.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ZILDETE OLIVEIRA DE SOUZA, ANTONIA BARBOSA 

ANDRADE, LUZIA MARIA DOS SANTOS, JAQUES DA COSTA LOPES, 

DILOMAR DE SOUSA, MARIANI DE JESUS SILVA, AILTON GOMES DE 

SOUZA, NIRLEY RIBEIRO TEOTONIO, JUCILEIDE MONTEIRO DE SOUZA, 

CELIA DE SOUZA RODRIGUES, VALDEIR LEITE BARBOSA, MARIA 

APARECIDA LEANDRO MENDES, CARIVALDO LOPES DOS SANTOS, 

LAUDELINA ALVES DE OLIVEIRA, RODRIGO GODOIS DE SOUZA 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 etc. Sobre o ingresso da Caixa 

Econômica Federal, na modalidade de terceira interessada (ID 29074376), 

manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005416-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LUIZ CASARI SANTOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENO HISTER (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Processo: 1005416-47.2017.8.11.0003. AUTOR(A): 

CLEBER LUIZ CASARI SANTOS REU: BENO HISTER Vistos etc. Intimado o 

autor, por meio de seu patrono, para pagamento das custas processuais, 

assim não procedeu (ID. 30030073). É o sucinto relato. Fundamento e 

DECIDO. A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o 

cabimento da extinção do feito sem resolução do mérito, nestes casos, 

conforme podemos verificar nos arestos abaixo: CIVIL. PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO 

AO OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DO PATRONO. POSSIBILIDADE. 

APELAÇÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDA. 1. Havendo a determinação do 

Juiz a quo para recolhimento das custas do Oficial de Justiça para citação 

da parte requerida e inexistindo qualquer manifestação no prazo 

estipulado, cabe ao Magistrado julgar o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IV, do NCPC. 2. Apelação conhecida e não 

provida. (TJ-AM 06024776320178040001 AM 0602477-63.2017.8.04.0001, 

Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 

30/07/2018, Primeira Câmara Cível). (Grifamos). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, 

através de sua Corte Especial, firmou orientação de que o cancelamento 

da distribuição do processo, por ausência de recolhimento das custas 

iniciais, independe da prévia intimação pessoal da parte. (...) AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp n. 1336820/SP, Rel. Min. 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julg. 14/10/2014, 

DJe 21/10/2014).(grifamos) APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há necessidade de 

se intimar pessoalmente o autor da demanda antes do cancelamento da 

distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais, porquanto é 

regido pelo art. 257 do CPC, que não traz essa exigência. Precedentes do 

STJ. (TJMT. Apel.Cív. n. 72320/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

6ª Câm.Cív., Julg. 04/09/2013, Publ. 09/09/2013).(ressaltamos) Diante do 

entendimento profligado nos julgados acima que se amoldam perfeitamente 

ao caso sub judice, não subsiste outra providência a ser adotada no 

presente feito que não a sua EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

vez que não procedeu ao recolhimento dos emolumentos judiciários. ISTO 

POSTO, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

IV, do CPC. Custas processuais pelo autor. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008069-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIRA SOUZA COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

SOMED SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP (REU)

CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA OAB - MT28329-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008069-85.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): DEVANIRA SOUZA COUTINHO REU: SOMED SERVICOS E 

ASSISTENCIA MEDICA LTDA - EPP, CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORCH 

LTDA - EPP, AGEMED SAUDE 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009756-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVA DA CRUZ DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

CENTER CELL COMERCIO E SERVICOS SOROCABA LTDA (REQUERIDO)

SONY BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1009756-34.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: IVA DA CRUZ DE MORAES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A., SONY BRASIL LTDA., CENTER CELL COMERCIO E 

SERVICOS SOROCABA LTDA Vistos etc. Primeiramente, INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto ao pleito 

de retificação do polo passivo apresentado preliminarmente por SONY 

MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA (ID. 12958935), bem como 

acerca da requerida CENTER CELL COMÉRCIO E SERVIÇOS SOROCABA 

LTDA, que, citada, sequer compareceu aos autos. Intime-se. Expeça-se o 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012672-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN ADELAIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 

CGJ/MT, impulsiono o presente feito para INTIMAR o advogado da parte 

autora para IMPUGNAR a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006702-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARLOS BOTELHO MUNIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARICI GIANNICO OAB - SP149850 (ADVOGADO(A))

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca das informações de IDs retro, requerendo o que 
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entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (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: 1000228-39.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): SANDRO BARBOSA DA SILVA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Nos termos do 

art. 437, §1º, do CPC[1], INTIME-SE a parte autora para, caso queira, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos documentos novos 

juntados pela requerida. Após o transcurso do prazo, conclusos. 

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

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 437. O réu manifestar-se-á na 

contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor 

manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. 

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos 

autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 

15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003738-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT17154-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, VI 

da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para juntar comprovante do 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça e das custas 

processuais. O pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central de 

Pagamento de Diligências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, 

regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002856-35.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA BENEDITA DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE BALERO GOMES (REU)

PEDRO ANTONIO GOMES (REU)

VALDIVINO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito INTIMANDO o procurador da parte autora para, no prazo 

legal, MANIFESTAR acerca da(s) não manifestação dos requeridos nos 

autos, bem como para requerer o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006501-63.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR GUSTAVO HIRSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Moraes de Souza OAB - MT14032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1006501-63.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: EDGAR GUSTAVO HIRSCH REQUERIDO: SAO FRANCISCO 

SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA Vistos etc. A 

tutela de urgência foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vejamos: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo.” (grifamos) Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, 

encontram-se configurados, considerando que os elementos de 

convicção até então reunidos na contenda, denotam a probabilidade do 

direito, até porque apontam, nesta fase de cognição sumária, que o autor 

é usuário de plano de saúde da requerida (ID. 31198311 e 31198333), bem 

como que há nos autos indicação médica da necessidade de que o 

demandante faça uso dos fármacos indicados na espécie (EVEROLIMO 

10MG” e “ZOLIBBS + SF 100ML – 4MG), devido estar em tratamento de 

câncer renal , EC IV osso, fígado e pulmão (ID. 31198335 e 31198338). 

Entrementes, verifico também a existência do perigo de dano, dada a 

possibilidade de dano irreparável à saúde do autor, ante a comprovação 

nos autos da necessidade iminente do requerente em relação à cobertura 

contratual discutida neste processo, uma vez que o demandante é 

portador de câncer renal, em estágio evoluído, necessitando se submeter 

a Terapia Oncológica Antineoplásica com administração dos 

medicamentos “EVEROLIMO 10MG” e “ZOLIBBS + SF 100ML – 4MG”, o que 

não teria sido autorizado pela ré (ID. 31199195), circunstâncias que 

jungidas recomendam o deferimento do pleito in limine litis formulado. 

Corroborando o entendimento delineado nesta decisão transcrevo os 

arestos abaixo: AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO 

QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – 

REJEITADA - MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - INDICAÇÃO DE REMÉDIOS 

IMPRESCINDÍVEIS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA (TAXOL, 

AVASTIN E ZOMETA) - NEGATIVA DE COBERTURA - ALEGAÇÃO DE 

TRATAMENTO EXPERIMENTAL E AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA 

ANVISA - CLÁUSULA ABUSIVA - AVANÇO DA MEDICINA - DIREITO AO 

RECEBIMENTO DOS FÁRMACOS - PLANO DE SAÚDE NÃO PODE FAZER 

PREPONDERAR SUA VONTADE SOBRE O TRATAMENTO RECOMENDADO 

PELO MÉDICO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-Não há 

falar em cerceamento de defesa quando os autos revelam que a produção 

da prova testemunhal e pericial é prescindível para a solução da lide. No 

caso, os laudos médicos acostados ao pedido inicial, são suficientes para 

demonstrar a necessidade dos medicamentos para o tratamento de saúde 

da Agravada. 2- A Lei n. 9.656/98 regulamenta os planos de saúde e 

estabelece no artigo 10, inciso I, a exclusão de cobertura para 

procedimentos experimentais, cujo escopo é vedar a prática de 

tratamentos sem comprovação científica de eficácia, não utilizados pela 

medicina no Brasil ou em outro País, sobretudo quando poderiam ser 

prejudiciais ao paciente. 3- Na hipótese, o médico oncologista prescreveu 

a terapia de combinação do Taxol, Avaston e Zometa, para o tratamento 

de câncer de pulmão. E, certamente, não é porque considera a paciente 

uma cobaia, e sim porque está amparado em outras experiências exitosas. 

4-É abusiva a cláusula que veda o fornecimento dos medicamentos 

solicitados pelo paciente, tão-somente porque não consta no rol de 

procedimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o 

tratamento de câncer de pulmão, fato que justifica a manutenção da 

decisão recorrida. (TJMT - AgR 129829/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO 

DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/11/2014, Publicado 

no DJE 10/11/2014)” (destacamos) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CÂNCER DE PULMÃO – 

INDICAÇÃO DE REMÉDIO IMPRESCINDÍVEL PARA TRATAMENTO DE 

QUIMIOTERAPIA (AVASTIN®) – REJEIÇÃO DA OPERAÇÃO DO PLANO – 

ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL E AUSÊNCIA DE 

AUTORIZAÇÃO DA ANVISA – CLÁUSULA ABUSIVA – AVANÇO DA 

MEDICINA – DIREITO AO RECEBIMENTO DO FÁRMACO – PLANO DE 

SAÚDE NÃO PODE FAZER PREPONDERAR SUA VONTADE SOBRE O 

TRATAMENTO RECOMENDADO PELO MÉDICO – SENTENÇA ESCORREITA 
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– RECURSO DESPROVIDO. 1- A Lei n. 9.656/98 regulamenta os planos de 

saúde e estabelece no artigo 10, inciso I, a exclusão de cobertura para 

procedimentos experimentais, cujo escopo é vedar a prática de 

tratamentos sem comprovação científica de eficácia, não utilizados pela 

medicina no Brasil ou em outro País, sobretudo quando poderiam ser 

prejudiciais ao paciente. 2- A literatura médica que atua no 

desenvolvimento do bevacizumabe (Avastin®) dispõe de resultado em 

quantidade suficiente para atestar a eficácia da terapia, tanto que referido 

medicamento já é utilizado no país nos casos de câncer de cólon e de 

reto, conforme registro feito da ANVISA. 3- Na hipótese, o médico 

oncologista prescreveu a terapia de combinação do Bevacizumabe 

(Avastin®), para o tratamento de câncer de pulmão. E, certamente, não é 

porque considera a paciente uma cobaia, e sim porque está amparado em 

outras experiências exitosas. 4- É abusiva a cláusula que veda o 

fornecimento do Avastin® tão-somente porque não consta no rol de 

procedimento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o 

tratamento de câncer de pulmão. (TJMT - Ap 144687/2012, DESA. 

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

04/09/2013, Publicado no DJE 24/09/2013)”(grifo nosso) APELAÇÃO 

CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. AVASTIN. COBERTURA DEVIDA. 1. A obrigação da 

ré é de fornecimento do medicamento necessário ao tratamento 

quimioterápico, aí incluído o AVASTIN. 2. Reconhecido que o contrato 

entabulado entre as partes prevê a cobertura de tratamento da patologia 

apresentada pela parte autora, revela-se abusiva a cláusula contratual 

que exclui da cobertura os medicamentos correlatos. O plano de saúde 

não pode se recusar a custear fármaco prescrito pelo médico, pois cabe a 

este definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Precedentes 

desta Câmara e do STJ. 3. Nos termos do art. 51, IV, do CDC, mostra-se 

abusiva a cláusula contratual que exclui do tratamento os fármacos 

pleiteados, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada 

frente à operadora de plano de saúde. APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70052731023, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/03/2013)”(destaque 

nosso) APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE 

SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO OFF LABEL – AVASTIN – 

COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. O fato de a medicação ser off label, ou 

seja, empregada para uso cuja indicação não está na bula, não constitui 

óbice ao seu fornecimento pela seguradora de saúde. 2. O plano de saúde 

pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo 

de tratamento que será utilizado para a respectiva cura. 3. Cabe ao 

médico, e não ao plano de saúde, a indicação terapêutica. 4. Deu-se 

provimento ao apelo da autora. (TJ-DF - Apelacao Civel : APC 

20130111061253 DF 0027771-27.2013.8.07.0001 - Processo: APC 

20130111061253 DF 0027771-27.2013.8.07.0001 Relator(a): SÉRGIO 

ROCHA Julgamento: 08/10/2014 Órgão Julgador: 2ª Turma Cível 

Publicação: Publicado no DJE : 10/10/2014 . Pág.: 126)”(destacamos) 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. 

NEOPLASIA MALIGNA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO 

OFF LABEL. ILICITUDE. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. DANO 

MORAL. CONFIGURAÇÃO.VALOR DIVERGENTE NA FUNDAMENTAÇÃO E 

NO DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DO ÚLTIMO. 1. Comprovada nos autos 

que a situação clínica da autora (câncer) indicava determinado tratamento 

médico, descabe à operadora do plano de saúde negar a cobertura, sob o 

argumento de tratar-se de medicamento de caráter experimental. Cabe ao 

médico, e não à seguradora, a indicação terapêutica à saúde do paciente. 

2. Cabível a compensação a título de danos morais quando hárecusa 

indevida de autorização de cobertura de medicamentos para tratamento de 

saúde pela operadora do plano de saúde, pois suplanta a esfera de mero 

aborrecimento, atingindo a esfera íntima do segurado, provocando-lhe 

angústia, aflição e sentimento de impotência. 3. Havendo divergência entre 

valores dispostos na fundamentação e no dispositivo, deve prevalecer 

este último. 4. Apelação desprovida. (TJ-DF - Apelação Cível : APC 

20140111389512 - Processo: APC 20140111389512 Relator(a): J.J. 

COSTA CARVALHO Julgamento: 30/09/2015 Órgão Julgador: 2ª Turma 

Cível Publicação: Publicado no DJE : 09/10/2015 . Pág.: 172)” (grifo nosso) 

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela lançado na exordial para o fim de DETERMINAR a 

requerida que forneça/franqueie ao autor a submissão à Terapia 

Oncológica Antineoplásica com administração diária dos medicamentos 

“EVEROLIMO 10MG” e “ZOLIBBS + SF 100ML – 4MG” (ID. 31198335 e 

31198338), no prazo de 05 dias, conforme necessidade e prescrição 

apontada pelo médico que acompanha o tratamento do requerente, sob 

pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de 

descumprimento da presente ordem judicial. Nos termos do art. 334, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 18 de AGOSTO de 2020, 

às 08h, a qual será realizada na Central de Conciliação e Mediação desta 

Comarca. Cite-se e intimem-se as partes com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer a audiência com vistas à conciliação. 

Conste no mandado que a ausência injustificada das partes será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não obtida a 

conciliação, a parte ré poderá responder a ação no prazo legal (art. 335, I, 

do CPC). A expedição do mandado está condicionada ao efetivo 

recolhimento das custas e taxas judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do 

CPC), sob pena de cancelamento da distribuição, bem como a 

comprovação do pagamento de eventuais diligências do Oficial de Justiça, 

em igual prazo. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se, com 

urgência e em regime de plantão. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005753-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DUARTE MARQUES CABRAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL OAB - MT15542/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - MT10579-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005753-02.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): VERA LUCIA DUARTE MARQUES CABRAL REU: MORRO DA 

MESA CONCESSIONARIA S/A. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais ajuizada por VERA LÚCIA 

DUARTE MARQUES CABRAL em face de MORRO DA MESA 

CONCESSIONARIA S/A, ambas qualificadas, pelos fatos e fundamentos 

jurídicos aduzidos na exordial. Citada a requerida ofertou contestação no 

ID 15235772. A impugnação a contestação aportou no ID 19353135. Pois 

bem. Tentada a conciliação entre as partes a mesma restou inexitosa (ID 

21873176), 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 

pericial postulada pela parte ré (ID 21991972) e, para tanto, nomeio como 

perito Judicial Forense Lab Perícias & Consultoria (www.forenselab.com), 

tel.: (65) 98112-2338 e e-mail: contato@forenselab.com, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso. Intime-se a 

expert para apresentar proposta de honorários, currículo, com 

comprovação de especialização, contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, I, II e III, do CPC). Em seguida, 

intime-se a parte requerida para depositar o valor dos honorários (art. 95, 

do CPC), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. 

Após, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como 

para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1º, I e II). 

Posteriormente, intime-se a perita a apresentar o laudo em cartório, no 

prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no 

artigo 473, do CPC. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º). Oportunamente deliberarei 

sobre a necessidade de designação de audiência de instrução e 

julgamento. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005914-46.2017.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CASTOR DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (REU)

RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA (REU)

JOAO PEDRO GONCALVES VIDOTTI (REU)

BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005914-46.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDUARDO CASTOR DE MORAES REU: EDGAR PACHECO E 

SOUZA DA SILVA, RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA, JOAO PEDRO 

GONCALVES VIDOTTI, BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA - 

ME Vistos etc. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e 

materiais/estéticos ajuizada por EDUARDO CASTOR DE MORAES em face 

de EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA e OUTROS, todos qualificados, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Citados os 

requeridos ofertaram contestação, alegando, preliminarmente, ilegitimidade 

passiva (ID 13862791). A impugnação a contestação aportou no ID 

15793396. Pois bem. Tentada a conciliação entre as partes a mesma 

restou infrutífera (ID 13537209), razão pela qual passo ao saneamento do 

feito, com espeque no artigo 357 do CPC. Considerando que a preliminar 

de ilegitimidade arguida pelos requeridos entrosa-se com o mérito da liça, 

deixo para apreciá-la por ocasião da sentença. Destarte, inexistindo 

outras preliminares a serem 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 04/11/2020, às 15:00 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008156-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008156-07.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: MARIA GOMES 

PEREIRA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a parte autora 

requereu a desistência da ação no ID. 27323613. Desnecessária a 

concordância do réu, eis que sequer houve citação. Sobre o tema, cabe 

citar o seguinte aresto, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. 

INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de agravo de 

instrumento interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de 

homologação da desistência. II - De acordo com a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra, 

desde que não oferecida a contestação, o autor pode requerer a 

desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a apresentação 

de defesa, independentemente do consentimento do réu para a sua 

homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, Relator: Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da 

ação formulada pela parte requerente no ID. 27323613, 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. Sem 

custas processuais remanescentes, se houver (art. 90, § 3º, do CPC). 

Sem honorários ante a ausência de contenciosidade na liça. 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. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002956-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. DO N. ROSA EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO ALMEIDA OAB - MT15568/O (ADVOGADO(A))

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

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 SENTENÇA Processo: 1002956-53.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: A. DO N. ROSA EIRELI REQUERIDO: BRADESCO LEASING 

S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Vistos. Conforme ID. 22032825 - Pág. 

1, a parte autora desistiu da ação, com o que a parte ré não se opôs (ID. 

27300845 - Pág. 2). Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus 

efeitos jurídicos, a desistência da ação formulada pela parte requerente, 

fazendo-o por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC[1] e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII[2], do mesmo 

diploma legal. Custas e demais despesas processuais pela parte 

desistente. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações 

unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. Parágrafo 

único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação 

judicial. [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII - 

homologar a desistência da ação;

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003907-18.2016.8.11.0003

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:

OTAVIO DE JESUS VALENZUELO (EXECUTADO)

OTAVIO DE JESUS VALENZUELO - SERVICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003907-18.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: OTAVIO DE JESUS 

VALENZUELO - SERVICOS - ME, OTAVIO DE JESUS VALENZUELO Vistos 

etc. Verifica-se que as partes noticiaram a autocomposição, requerendo 

sua homologação e extinção do feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes 

termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes no ID. 27324674, através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do C.P.C. Custas processuais e honorários advocatícios na forma do 

acordo em comento. Transitada em julgado, arquivem-se, mediante as 

cautelas de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001737-73.2016.8.11.0003

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:

MARCOS LEAO CAVALCANTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001737-73.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: MARCOS LEAO 

CAVALCANTE Vistos etc. Verifica-se que as partes noticiaram a 

autocomposição, requerendo sua homologação e extinção do feito. É o 

sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes no ID. 

27272265, através do qual estabelecem a forma de composição da lide em 

destaque. Por consequência, tendo o acordo efeito de sentença entre as 

partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do C.P.C. Custas processuais e 

honorários advocatícios na forma do acordo em comento. Transitada em 

julgado, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo. P.I.C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003561-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DOS SANTOS LOPES OAB - MT18468/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A (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: 1003561-67.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA REU: BANCO DO 

BRASIL SA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A Vistos 

etc. Verifica-se que as partes noticiaram a autocomposição, requerendo 

sua homologação e extinção do feito. É o sucinto relato. DECIDO. Nestes 

termos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes no ID. 30373716, através do qual estabelecem a 

forma de composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o 

acordo efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 

“b”, do C.P.C. Custas processuais e honorários advocatícios na forma do 

acordo em comento. Transitada em julgado, arquivem-se, mediante as 

cautelas de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006725-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA (EXECUTADO)

FAUSTO PRESOTTO BORTOLINI (EXECUTADO)

VALERIA CARVALHO DA SILVA BORTOLINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006725-69.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

EXECUTADO: CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA, FAUSTO PRESOTTO 

BORTOLINI, VALERIA CARVALHO DA SILVA BORTOLINI Vistos etc. O 

feito teve seu trâmite normal, sendo que as partes noticiaram a 

autocomposição, requerendo sua homologação e o sobrestamento do 

feito. É o sucinto relato. Fundamento e DECIDO. Assim sendo, 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos o acordo celebrado 

entre as partes no ID. 27204278, através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque, SUSPENDENDO o andamento processual 

na forma pugnada pelos litigantes e com espeque no artigo 922, do CPC. 

Decorrido o interregno avençado sem manifestação das partes, intime-se 

o credor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que sua inércia será 

interpretada como confirmação do adimplemento do avençado e redundará 

na extinção e arquivamento do processo, com tal fundamento. Custas 

processuais e honorários advocatícios na forma do acordo em comento. 

P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1006455-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIRASSOL AGRICOLA LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DNS TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006455-74.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: GIRASSOL AGRICOLA LTDA. REQUERIDO: DNS 

TRANSPORTES LTDA - ME Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, 

a parte autora requereu a desistência da ação. Desnecessária a 

concordância do réu, eis que não compareceu aos autos. Sobre o tema, 

cabe citar o seguinte aresto, in verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A APRESENTAÇÃO DO 

LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de agravo de 

instrumento interposto contra decisão judicial que indeferiu o pedido de 

homologação da desistência. II - De acordo com a jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, via de regra, 

desde que não oferecida a contestação, o autor pode requerer a 

desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a apresentação 

de defesa, independentemente do consentimento do réu para a sua 

homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, Relator: Ministro 

FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). Ante o exposto, 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a desistência da 

ação formulada pela parte requerente no ID. 31184079, 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. Eventuais 

custas remanescente pela desistente. INDEFIRO o pleito de restituição das 

custas, ante a ausência de previsão legal do pleito[1]. Noutro giro, DEFIRO 

o levantamento da caução ofertada. RESTITUA-SE ao autor, portanto, a 

caução prestada na espécie, mediante as cautelas de estilo. Sem 

honorários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO [1] RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL – REQUERIMENTO DE 

DESISTÊNCIA - PRETENSÃO À DEVOLUÇÃO DA TAXA JUDICIÁRIA, 

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 90 

do NCPC dispõe que as custas e despesas processuais são devidas ao 

Estado, mesmo na hipótese da apresentação do requerimento de 

desistência da ação. 2. O fato gerador da taxa judiciária corresponde à 

distribuição de ações judiciais, nos termos do artigo 4º, I, da Lei Estadual 

nº 11.608/03, não havendo previsão legal para a respectiva devolução. 3. 

Pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial, rejeitada. 4. 

Enriquecimento ilícito, não caracterizado. 5. Ação de procedimento 

ordinário, julgada improcedente. 6. Sentença, ratificada. 7. Recurso de 

apelação, apresentado pela parte autora, desprovido. (TJ-SP - APL: 

00005402120148260111 SP 0000540-21.2014.8.26.0111, Relator: 

Francisco Bianco, Data de Julgamento: 30/06/2017, 5ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 30/06/2017). (Destaque nosso).
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006114-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOMAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA OAB - MT0011709S-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006114-19.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: JOMAR 

COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar, proposta por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A, instituição financeira de direito privado, em desfavor 

de JOMAR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, ambos devidamente 

qualificados e representados nos autos. Alega a parte autora, em suma, 

que firmou com a parte requerida, contrato de financiamento, para 

aquisição do bem móvel, descrito na exordial, onde relata que a parte ré 

deixou de adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando 

assim com a presente demanda a concessão de liminar, para apreensão 

do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, 

além da condenação das custas processuais e honorários advocatícios. 

Anexou documentos com a inicial. Em decisão interlocutória (ID 15500658), 

foi deferida a liminar pleiteada, sendo o veículo objeto da liça apreendido e 

depositado em mãos dos representantes legais da parte autora (ID 

15713012, 15713447 e 15713450). Devidamente citada a parte requerida, 

compareceu aos autos, ofertando defesa (ID 16145538), juntando ainda 

documentos. Impugnação a contestação apresentada pela parte autora (ID 

18623668). É a síntese do necessário. Fundamento e decido. A matéria 

sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a 

julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que 

desnecessária a produção de provas. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). De proêmio, passo a análise do 

pedido de AJG postulado pela parte ré 16145538. Embora não haja 

impedimento legal para concessão dos benefícios da justiça gratuita por 

pessoa jurídica, a medida só deve ser acolhida se demonstrada, de modo 

cabal, a situação de comprometimento financeiro da pessoa jurídica, 

através de demonstrativos objetivos da sua real situação como inatividade 

e situação de prejuízos, entre outros aspectos. No caso em comento, não 

há nos autos documentos que demonstrem os pressupostos legais para 

concessão da gratuidade, ou seja, inexiste a comprovação da alegada 

incapacidade quando esta não trouxe cópia da declaração do imposto de 

renda, extratos bancários, etc, entendo que a parte ré não é 

insuficientemente capaz de arcar com as despesas processuais. 

Ressalte-se que "As pessoas jurídicas necessitadas também podem ser 

beneficiárias de assistência judiciária, desde que demonstrada a 

impossibilidade de suportar os encargos do processo (....)" (AgRg nos 

EDcl no Ag 742.730/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2007, DJ 26/11/2007) Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO 

PROCESSO SEM PREJUÍZO DE SUA ATIVIDADE – RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL QUE NÃO DEMONSTRA, POR SI SÓ, A CONDIÇÃO DE POBREZA 

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DO BENEFÍCIO – 

RECURSO DESPROVIDO. A situação de recuperação judicial não enseja, 

por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade 

da justiça. O benefício da assistência judiciária gratuita, em princípio, 

destina-se a pessoas físicas, conforme o art. 1º da Lei n. 1060/50. A 

pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos pode fazer jus à AJG em casos 

excepcionais e se comprovada de forma inequívoca que a sua situação 

financeira autoriza a concessão do benefício. O fato de a pessoa jurídica 

estar em recuperação judicial não induz automaticamente a concessão da 

justiça gratuita, mormente porque com a nomeação de administrador 

judicial, a empresa poderá levantar os recursos necessários à sua 

administração, inclusive para pagamento das custas processuais. (Ap 

109805/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando formulado o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no curso do 

processo, é imprescindível que haja a comprovação da condição de 

beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 

1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 281.430 MG, Rel Min 

MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). Sublinhamos para 

destaque. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÓPIA DA PROCURAÇÃO 

OUTORGADA AO ADVOGADO DA AGRAVADA - APRESENTAÇÃO DE 

CONTRAMINUTA SUPRIMENTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

REJEITADA JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - INSURGÊNCIA 

CONTRA SEU INDEFERIMENTO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA 

ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ART. 5º INCISO LXXIV, DA CF/88 

- DECISÃO MANTIDA AGRAVO IMPROVIDO. O objetivo primordial da 

juntada ao agravo da cópia da procuração outorgada ao advogado da 

agravada é justamente viabilizar-lhe o direito de resposta ao recurso, em 

atenção ao princípio constitucional do contraditório. Não existe 

impedimento legal à concessão dos benefícios da assistência judiciária às 

pessoas jurídicas. No entanto, a mera declaração do estado de pobreza 

feita pela interessada não possui presunção de veracidade. Segundo 

precedentes jurisprudenciais do STJ, na interpretação do art. 5º, LXXIV, 

da Constituição Federal, há necessidade de demonstração cabal da 

insuficiência de recursos para que a empresa possa desfrutar dos 

benefícios da assistência judiciária. (grifei) Agravo de Instrumento n. 

1.0024.05.843798-9/001. Des.(a) Sebastião Pereira de Souza - Câmaras 

Cíveis Isoladas / 16ª CÂMARA CÍVEL - Belo Horizonte/MG - 13/09/2006. 

Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte 

ré. Não havendo nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo à 

análise do mérito. Compulsando os autos verifico que os documentos 

apresentados com a exordial exaurem a contento o encargo probatório 

autoral, visto que, por meio do contrato acostado (ID 14537455 e 

15004676), que as partes efetivamente celebraram um contrato de 

financiamento com alienação fiduciária para a aquisição de bem móvel, em 

que a parte requerida encontra se inadimplente, conforme se vislumbra 

nos IDs 14537493 e 14537517. Diante de tais documentos, tenho como 

indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes e o 

inadimplemento da parte ré, sendo consequentemente procedente o pleito 

autoral. Senão vejamos, sobre o tema: Ação possessória - Arrendamento 

mercantil - A mora do devedor, devidamente comprovada, enseja a 

resolução do contrato, independentemente de pedido específico e de 

declaração judicial própria, contanto que não haja purgação no prazo 

legal. - A "alternativa" em favor do consumidor, a que alude o § 2º do art. 

54 da Lei nº 8.078/90, consiste na possibilidade de purgação da mora pelo 

devedor, evitando-se, dessa forma, a resolução do contrato. - Provado o 

esbulho, é procedente pedido de reintegração de posse deduzido pelo 

proprietário do bem - Sentença reformada - Recurso provido. (TJ-SP - 

APL: 00512391720088260405 SP, Relator: Silvia Rocha, Julgamento: 

20/02/2013, 29ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 20/02/2013). 

Agravo de instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar 

deferida. Mora devidamente comprovada. Encaminhamento da notificação 

extrajudicial ao endereço constante do contrato por intermédio do Cartório 

de Títulos e Documentos. Regularidade. Documento recebido por terceiro. 
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Irrelevância. Réu que, ademais, foi citado no mesmo endereço após a 

apreensão do veículo. Depósito da parcela em atraso que, após o 

deferimento da liminar, não se mostra suficiência para elidir a mora. 

Pagamento que, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

deve abranger a integralidade da dívida, com inclusão das prestações 

vencidas e vincendas. Entendimento consolidado pelo Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial processado pelo 

rito de recursos repetitivos (CPC, art. 543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - 

AI: 22206827020148260000 SP, Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 

22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 22/01/2015). 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - 

Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para 

consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos da Autora – Evento 

externo que não afasta a obrigação ao pagamento das parcelas 

avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

Negritei Por fim, cabe ressaltar que o pleito atinente a prestação de 

contas, não pode ser travado no âmbito restrito da ação de busca e 

apreensão. Nesse sentido, segue o entendimento pretoriano, vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

VIA ADEQUADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. 1. É inviável alcançar a 

prestação de contas no próprio âmbito da busca e apreensão, já que o 

objeto desta ação é restrito ao aspecto possessório e não há como 

amparar eventual cumprimento de sentença a respeito do saldo 

remanescente ante a inexistência de certeza e liquidez de tais valores. 2. 

Cabe ao devedor ingressar com a ação autônoma de exigência de contas, 

até mesmo porque não cabe ao juiz compelir o credor fiduciário à 

prestação de contas na via específica da busca e apreensão, que possui 

natureza eminentemente satisfativa, encerrando-se com a consolidação 

do domínio e da posse plena do bem nas mãos do credor fiduciário. 

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 

(TJ-GO - APL: 03875417520158090024, Relator: MARCUS DA COSTA 

FERREIRA, Data de Julgamento: 30/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: DJ de 30/07/2019).” Posto isso, sem maiores delongas, e pelo 

mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na 

exordial, e em consequência resolvo o mérito com fundamento no que 

dispõe o art. 487, I e 355, II, ambos do Código de Processo Civil, cumulada 

com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do autor o domínio e 

posse do bem móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 

em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao 

DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de forma que o autor 

consiga alienar o veículo descrito na inicial a terceiros. Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003454-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LIGIA ROBERTA GREGORIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR INACIO GONCALVES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVANA ELIZABETH SANTIAGO GONCALVES OAB - MT0018824A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003454-86.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): LIGIA ROBERTA GREGORIO DE OLIVEIRA REU: VILMAR 

INACIO GONCALVES Vistos etc. Cuida-se de ação de indenização dano 

material e moral decorrente de acidente de trânsito ajuizada por LIGIA 

ROBERTA GREGORIO DE OLIVEIRA em face de VILMAR INACIO 

GONÇALVES, ambos qualificados, pelos fatos e fundamentos jurídicos 

aduzidos na exordial. Citado o requerido ofertou contestação no ID 

9759455, aduzindo, em síntese, que a pretensão autoral encontra-se 

fulminada pela prescrição. Intimada a fim de impugnar a contestação a 

requerente permaneceu inerte, conforme se depreende da certidão 

acostada no ID 15078469. É o relato do necessário. Fundamento e 

DECIDO: É cediço que a pretensão de reparação civil dos danos causados 

por acidente de trânsito prescreve em três anos contados a partir do 

acidente, por ser esse o momento que ocorreu a violação do direito. Pelo 

que se dessume dos autos, o acidente ocorreu em 11/03/2014, no 

entanto, a ação foi protocolizada em 29/05/2017, ou seja, quanto já havia 

transcorrido o prazo prescricional trienal. Com efeito, nos termos do art. 

189 do Código Civil: “Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a 

qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 

206”. Por sua vez os artigos 205 e 206, §3º, V, do mesmo codex dispõem 

que: “Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja 

fixado prazo menor. Art. 206. Prescreve: (...) § 3º Em três anos: V - a 

pretensão de reparação civil;” In casu, a violação a integridade pessoal e 

patrimonial da autora ocorreu no momento do acidente – 11/03/2014, 

quando foram sofridas as lesões corporais descritas na petição inicial. 

Cumpre ressaltar que, na ação de reparação de danos decorrentes de 

acidente de trânsito movida em face do causador do dano, o termo inicial 

do prazo prescricional não se submete a consolidação dos danos 

(efeitos), mas a data do ato de violação. Acrescente-se que a incidência 

da Súmula 278 da STJ[1] está limitada as ações de indenização 

securitárias por invalidez ajuizadas pelo segurado em face do segurador e 

para cobrança do seguro DPVAT, não tendo aplicação na hipótese. A 

propósito: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. REPARAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. 

DATA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. 

NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 278 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO 

PROVIDO. 1. A pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de 

acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, 

§ 3º, V, do Código Civil. Precedentes. 2. A Súmula 278 do STJ não se 

aplica ao presente caso porque não se trata de cobrança de seguro por 

invalidez, mas sim de indenização por ato ilícito. 3. Agravo interno não 

provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1526711 MS 2015/0081045-4, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017). (ressaltamos) 

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS AJUIZADA EM FACE DO CAUSADOR DO DANO APÓS O 

DECURSO DO PRAZO TRIENAL PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. 

PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. A pretensão 

de reparação civil dos danos causados por acidente de trânsito prescreve 

em três anos contados a partir do acidente, por ser esse o momento que 

ocorreu a violação do direito. Termo inicial do prazo prescricional que não 

se submete a consolidação dos danos (efeitos), mas ao ato de violação. 

Incidência da Súmula 278 da STJ limitada as ações de indenização 

securitárias por invalidez. Manutenção da sentença. Recurso interposto 

após a vigência do CPC/2915. Incidência de honorários recursais. 

Conhecimento e desprovimento do recurso.”(TJ-RJ - APL: 

03206604620148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 31 VARA CIVEL, 

Relator: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 10/07/2018, 

VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2018). 

(negritamos) “APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - TEMPESTIVIDADE 

- REJEITAR A PRELIMINAR E CONHECER DO RECURSO - AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - TERMO INICIAL - DATA DO 

ACIDENTE. 1- Não há de se falar em intempestividade quando a apelação 

cível é interposta dentro do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos 

artigos 219 e 1.003, § 5º, do CPC. 2- Na forma do artigo 206, § 3º, V, do 

Código Civil, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. 3- 

Tratando-se de indenização por danos morais e materiais decorrentes de 

acidente de trânsito, o termo inicial da prescrição é a data do evento 

danoso.” (TJ-MG - AC: 10000191025758001 MG, Relator: Claret de 

Moraes, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 21/01/2020). 

(destacamos) Com essas considerações, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO 

da pretensão autoral, JULGANDO extinto o presente feito, com resolução 

de mérito, nos termos do disposto no artigo 487, II, do CPC. Condeno a 

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 
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concessão da gratuidade de justiça. Após, transitada esta em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.I.C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] O termo inicial do 

prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado 

teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005753-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO FERTILIZANTES S.A. (REU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELINA SOARES RODRIGUES OAB - SP232671 (ADVOGADO(A))

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005753-70.2016.8.11.0003. 

AUTOR(A): PEDROMAR TRANSPORTES LTDA REU: COFCO 

FERTILIZANTES S.A., BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 

Vistos etc. A parte requerente opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em 

face da Sentença prolatada no ID. 22050198, aduzindo, em síntese, que 

houve omissão no citado comando judicial, ao passo que a homologação 

judicial do acordo deixou de abranger a segunda requerida, BOM JESUS 

TRANSPORTES LOGISTICA LTDA, com o que esta concordou (ID. 

27296986). É o sucinto relato. Decido. Compulsando os autos, verifico que 

inexiste omissão, obscuridade ou contradição no tocante a análise 

explicitada no comando judicial invectivado, posto que foram devidamente 

sopesados neste os aspectos pertinentes da controvérsia relativos à 

estirpe de provimento exarado, consoante os elementos de convicção 

insertos na liça. Registre-se que, apesar de as partes aduzirem que o 

acordo abrangeria os valores totais da presente demanda, os termos 

colacionados aos autos (ID. 16452360) NÃO contam com anuência 

expressa da segunda requerida BOM JESUS TRANSPORTES LOGÍSTICA 

LTDA. Pelo contrário, são signatários do negócio jurídico apenas e tão 

somente a autora, PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, e a primeira 

requerida, COFCO FERTILIZANTES S.A. Nesse sentido: HOMOLOGAÇÃO 

DE SUPOSTO ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA 

DAS PARTES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. É indevida a homologação de 

suposto acordo extrajudicial de cujo instrumento não consta a assinatura 

de todas as partes ou de seus advogados. (TJ-DF 20120110601464 DF 

0018920-11.2009.8.07.0010, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de 

Julgamento: 28/06/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 05/07/2018 . Pág.: 289/296). (Destacamos). Pretendida alteração 

da sentença embargada se revela despicienda, tratando-se de 

modificação possível apenas por via do recurso adequado. Isto posto, 

ausentes as hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes 

embargos, REJEITO-OS, devendo permanecer o comando judicial 

embargado, tal como foi lançado. Por outro lado, tendo em vista que, 

posteriormente, a segunda requerida, BOM JESUS TRANSPORTES 

LOGISTICA LTDA, veio aos autos e apresentou anuência ao acordo 

celebrado (ID. 27296986), JULGO EXTINTO o presente feito também em 

relação a ela. No mais, cumpra-se, integralmente, o comando judicial 

embargado. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005171-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA SILVA DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/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 SENTENÇA Processo: 1005171-70.2016.8.11.0003. 

REQUERENTE: VANILDA SILVA DAS NEVES REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES COM DANOS MORAIS COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ajuizada por VANILDA SILVA DAS NEVES NOVAES em face de 

YMPACTUS COMERCIAL S/A (TELEXFREE INC.), ambos qualificados, pelos 

fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na inicial. Tentada a intimação 

pessoal da parte autora para dar prosseguimento aos autos, não foi 

possível encontrá-la no endereço informado (ID. 23766196). É o sucinto 

relato. DECIDO. A jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir 

o cabimento da extinção do feito, sem resolução de mérito, nestes casos, 

não subsistindo outra providência a ser adotada in casu que não a sua 

extinção, em virtude do abandono da causa pela autora, cuja localização 

se mostra impossibilitada na espécie. No caso versando, o desinteresse 

da autora está mais do que demonstrado nos autos, vez que tentada sua 

intimação no endereço constante no processo para promover os atos e 

diligências que lhe competia, não foi possível localiza-la. É cediço que se 

presumem válidas as comunicações e intimação dirigidas ao endereço 

residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, 

cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver 

modificações temporária ou definitiva. Ante ao exposto, pelas razões já 

expendidas neste decisum, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

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

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

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

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

mediante as cautelas de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1012375-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1012375-97.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: PAULO DE OLIVEIRA MATOS REQUERIDO: PORTOSEG S/A 

- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Intimado o autor, 

por meio de seu patrono, para pagamento das custas processuais, assim 

não procedeu (ID. 30377740). É o sucinto relato. Fundamento e DECIDO. A 

jurisprudência tem se manifestado no sentido de admitir o cabimento da 

extinção do feito sem resolução do mérito, nestes casos, conforme 

podemos verificar nos arestos abaixo: CIVIL. PROCESSO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO 

AO OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DO PATRONO. POSSIBILIDADE. 

APELAÇÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDA. 1. Havendo a determinação do 

Juiz a quo para recolhimento das custas do Oficial de Justiça para citação 

da parte requerida e inexistindo qualquer manifestação no prazo 

estipulado, cabe ao Magistrado julgar o feito sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, inciso IV, do NCPC. 2. Apelação conhecida e não 

provida. (TJ-AM 06024776320178040001 AM 0602477-63.2017.8.04.0001, 

Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 

30/07/2018, Primeira Câmara Cível). (Grifamos). AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 

RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, 

através de sua Corte Especial, firmou orientação de que o cancelamento 

da distribuição do processo, por ausência de recolhimento das custas 

iniciais, independe da prévia intimação pessoal da parte. (...) AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp n. 1336820/SP, Rel. Min. 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julg. 14/10/2014, 

DJe 21/10/2014).(grifamos) APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 
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PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há necessidade de 

se intimar pessoalmente o autor da demanda antes do cancelamento da 

distribuição por ausência de pagamento das custas iniciais, porquanto é 

regido pelo art. 257 do CPC, que não traz essa exigência. Precedentes do 

STJ. (TJMT. Apel.Cív. n. 72320/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

6ª Câm.Cív., Julg. 04/09/2013, Publ. 09/09/2013).(ressaltamos) Diante do 

entendimento profligado nos julgados acima que se amoldam perfeitamente 

ao caso sub judice, não subsiste outra providência a ser adotada no 

presente feito que não a sua EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

vez que não procedeu ao recolhimento dos emolumentos judiciários. ISTO 

POSTO, pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 

IV, do CPC. Custas processuais pelo autor. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. JORGE 

IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001559-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (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))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001559-56.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANDRE GONCALVES DA SILVA REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. Trata-se de ação ordinária de 

obrigação de fazer c/c danos morais com pedido de tutela de urgência, 

ajuizada por ANDRE GONCALVES DA SILVA, em desfavor de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, todos devidamente qualificados e 

representados nos autos. Instruiu a inicial com documentos. Tutela de 

urgência indeferida (id. 12103421). Devidamente citado, o requerido o 

requerido apresentou contestação (id. 13382094), juntando ainda 

documentos. Impugnação à contestação apresentada pelo autor (id. 

16900923). Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de 

provas (id. 21940984), registraram desinteresse na produção de novas 

provas (id. 22122321 e 22434620). Em síntese é o relatório. Fundamento e 

decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que a presente lide 

deve ser extinta, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de baixa da 

restrição indicada na inicial, considerando que resta caracterizada a falta 

de interesse de agir quanto ao referido pedido, uma vez que a providencia 

requestada na liça deve ser postulada nos próprios autos da ação de 

busca e apreensão. Coadunando com tal entendimento transcrevo os 

seguintes arestos: “Alienação fiduciária. Ação de obrigação de fazer c.c. 

indenização. Sentença de extinção por falta de interesse de agir em 

relação ao pedido de baixa da restrição judicial e parcial procedência do 

pleito indenizatório. Apelo do réu. Réu que, não obstante a quitação do 

débito na ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação 

fiduciária, deixou de proceder a baixa da restrição judicial. 

Desnecessidade de ação judicial autônoma para obrigar o réu a proceder 

à baixa da restrição judicial, pois bastava ao autor a requerer nos próprios 

autos da ação de busca e apreensão. Culpa concorrente de ambas as 

partes. Sentença extra petita na parte que condenou o réu a ressarcir o 

valor referente à taxa do pátio. Autor que não arcou com tais custos. 

Pedido que deve ser interpretado como condenação de pagamento ao 

pátio, não ao autor. Redução da indenização por danos morais pela 

metade. Em relação à indenização por danos materiais, cada parte fica 

condenada a pagar a metade dos custos do pátio. Redução das diárias 

que deverá ser buscada em ação em que participe a empresa exploradora 

do estacionamento. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 

10394972620148260224 SP 1039497-26.2014.8.26.0224, Relator: Morais 

Pucci, Data de Julgamento: 13/05/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 16/05/2019)” (grifo nosso) “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO JUDICIAL 

REALIZADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE PASSE. QUITAÇÃO 

ACORDO REALIZADO NAQUELES AUTOS. ALEGAÇÃO DA PARTE 

AUTORA DE DEMORA DA PARTE REQUERIDA PARA PROCEDER A BAIXA 

DA RESTRIÇÃO. BLOQUEIO ENTRE OS DIAS 28/05/2014 A 12/06/2015 

BAIXA DO BLOQUEIO JUDICIAL QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO 

QUE PROCEDEU A RESTRIÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD. INXISTÊNCIA DE 

DANO. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO 

NÃO PROVIDO. PRECEDENTES: 0000354-44.2015.8.16.0045/0, 0058468- 

74.2012.8.16.0014/0. , resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de 

votos, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença por 

seus próprios fundamentos, nos termos do ar (TJPR - 2ª Turma Recursal - 

0003713-61.2015.8.16.0187/0 - Curitiba - Rel.: James Hamilton de Oliveira 

Macedo - - J. 10.06.2016) (TJ-PR - RI: 000371361201581601870 PR 

0003713-61.2015.8.16.0187/0 (Acórdão), Relator: James Hamilton de 

Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 10/06/2016, 2ª Turma Recursal, Data 

de Publicação: 15/06/2016)” (grifamos) “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃOD E FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

ACORDO REALIZADO NAQUELES AUTOS. ALEGAÇÃO DA PARTE 

AUTORA DE DEMORA DA PARTE REQUERIDA PARA PROCEDER A BAIXA 

DA RESTRIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. BAIXA DO BLOQUEIO 

JUDICIAL QUE DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO QUE PROCEDEU A 

RESTRIÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. 

RECURSO NÃO PROVIDO. , resolve esta Turma Recursal, por unanimidade 

de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença 

por seus próprios fundamentos, nos termos do ar (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0008129-13.2015.8.16.0045/0 - Arapongas - Rel.: James 

Hamilton de Oliveira Macedo - - J. 15.04.2016) (TJ-PR - RI: 

000812913201581600450 PR 0008129-13.2015.8.16.0045/0 (Acórdão), 

Relator: James Hamilton de Oliveira Macedo, Data de Julgamento: 

15/04/2016, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/04/2016)” 

(destacamos) “Apelação. Ação declaratória de débito e reparação por 

danos morais. Alienação fiduciária em garantia - Demanda anterior de 

ação de busca e apreensão, extinta em razão de desistência do autor, por 

força de pagamento extrajudicial com quitação do contrato - Ausência de 

expedição de CRV pelo apelante no prazo de 30 dias após a quitação do 

contrato (artigo 123 do CTB)- Baixa da restrição financeira constante de 

documento juntado aos autos pelo própio apelante - Retirada de Bloqueio 

judicial que poderia ter sido providenciado pelo próprio devedor, quem deu 

causa ao ajuizamento da ação de busca e apreensão - Débitos de multas 

municipais e ausência de licenciamento do veículo - Apreensão que não 

tem como causa a restrição judicial mencionada - Inexistência do dever de 

indenizar - Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

10829834520148260100 SP 1082983-45.2014.8.26.0100, Relator: Maria 

Cristina de Almeida Bacarim, Data de Julgamento: 31/05/2017, 29ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2017)” (destacamos). Desta 

forma, não demonstrados os requisitos básicos da pretensão atinente à 

baixa junto ao Sistema Renajud, a qual fora determinada pelo juízo da ação 

de busca e apreensão (id. 13382097 - Pág. 3), impõe-se o acolhimento da 

preliminar em comento, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 485, VI, do Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o pedido de baixa da restrição judicial realizada 

nos autos 1478-95.2016.811.0003, que tramitaram pela Terceira Vara cível 

desta Comarca, tendo em vista a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quanto ao 

referido pleito. Por outro lado, nos resta apreciar a pretensão de 

reparação por dano moral apresentada pela parte requerente. Em análise 

dos autos verifico que o documento de id. 12102488 informa o acordo 

liquidando o contrato que ensejou a restrição em comento, cujo pagamento 

ocorreu em 08/07/2016, no entanto, o requerido somente solicitou a 

extinção da ação de busca e apreensão, bem como, o desbloqueio no 

registro do veículo em 29/01/2018 (id. 13382097 - Pág. 3), ou seja, mais de 

um ano após a realização da quitação do contrato, o que a meu ver 

configura o dano moral, restando somente fixar o valor indenitário 

decorrente de tal lesão, como bem preleciona o seguinte aresto: 

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE LEASING. QUITAÇÃO DE 

ACORDO JUDICIAL. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO 
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QUANTUM REPARATÓRIO. R$ 4.000,00. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA EM TRANSFERIR O VEÍCULO. PROPRIEDADE DA ASTREINTE 

FIXADA. 1. A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO Nº 11 DA INSTRUÇÃO 

DETRAN-DF Nº 111, DE 06.05.2009, APÓS O CUMPRIMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES POR PARTE DO DEVEDOR, CABE À INSTITUIÇÃO CREDORA 

PROMOVER A BAIXA DO GRAVAME INCIDENTE SOBRE O VEÍCULO. 2. 

SUPERA OS LIMITES DO MERO ABORRECIMENTO E CARACTERIZA DANO 

MORAL A DEMORA PROLONGADA PARA O CANCELAMENTO DO 

GRAVAME, IMPEDINDO O CONSUMIDOR DE LIVREMENTE DISPOR DO BEM. 

3. DEVE SER MANTIDO O VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL 

QUANDO ESTE NÃO SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM AS 

CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO, A SITUAÇÃO DAS PARTES E COM 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 4. É 

RAZOÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA DE R$100,00, LIMITADA A 

R$ 4.000,00 PARA A RÉ DAR CUMPRIMENTO A OBRIGAÇÃO DE 

TRANSFERIR O VEÍCULO. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 6. 

ACÓRDÃO PROLATADO NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. 7. 

CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES FIXADOS EM 10% DO VALOR DA 

VERBA CONDENATÓRIA. (TJ-DF - ACJ: 20130710059134 DF 

0005913-19.2013.8.07.0007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Data de 

Julgamento: 01/04/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/04/2014 . Pág.: 

794)” (grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C 

NULIDADE COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL COM PEDIDO 

ANTECIPATÓRIO EM SEDE LIMINAR. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. DEMORA INJUSTIFICADA NA BAIXA DO GRAVAME E 

NOS LEVANTAMENTOS DOS VALORES POR PARTE DA REQUERIDA. 

ACORDO CUMPRIDO PELA PARTE AUTORA. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. DANO MORAL ARBITRADO. APELAÇÃO PROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70057136244, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 28/08/2014) 

(TJ-RS - AC: 70057136244 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de 

Julgamento: 28/08/2014, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 05/09/2014).” (grifamos) “RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL - IMPEDIMENTO NO DETRAN - MOTOCICLETA - 

VENDA PREJUDICADA - VEÍCULO COM GRAVAME - HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO JUDICIAL - QUITAÇÃO DOS DÉBITOS REFERENTES AO 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DEMORA INJUSTIFICADA PARA 

O LEVANTAMENTO DO GRAVAME- 05 MESES - SITUAÇÃO QUE SUPERA 

O MERO ABORRECIMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - 

CARACTERIZAÇÃO DA LESÃO MORAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Cabe ao 

fornecedor informar ao consumidor a situação e características do 

produto. - Na formação dos contratos entre consumidores e fornecedores 

o novo princípio básico norteador é aquele instituído pelo art. 4º, caput, do 

Código de Defesa do Consumidor, o da transparência. Ocorrendo a 

quitação dos débitos, após homologação de acordo judicial, referente à 

inadimplência do contratante, compete ao credor, no prazo de 10 dias, 

retirar o gravame da certidão do veículo junto ao Detran, conforme o 

disposto no art. 9, da resolução n.º 340, de 05/06/2009. A demora, 

injustificada, de quase 05 meses para dar "baixa" no gravame do veículo 

se mostra desproporcional à simplicidade do procedimento e causa ao 

adquirente frustração, constrangimento e angústia, elementos 

configuradores do dano moral, passivo de indenização, situação que 

supera o mero aborrecimento. (TJ-MG - AC: 10625120054386001 MG , 

Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 22/08/2013, 

Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2013)” 

(destacamos) “DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMORA NA BAIXA DE 

GRAVAME NO DETRAN APÓS A QUITAÇÃO DO VEÍCULO FINANCIADO. 

DANO MORAL. 1. O DANO MORAL SE CARACTERIZA PELA OFENSA AOS 

DIREITOS DA PERSONALIDADE, TAIS COMO HONRA, INTEGRIDADE FÍSICA 

E MORAL, NOME, IMAGEM, OS QUAIS, DENTRE OUTROS, SÃO 

ATRIBUTOS INERENTES À PRÓPRIA EXISTÊNCIA DA PESSOA. NESSA 

PERSPECTIVA, PARA QUE SE CONFIGURE O ABALO MORAL BASTA 

DEMONSTRAR A CONDUTA LESIONADORA A TAIS DIREITOS E A 

RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. 2. A DEMORA INJUSTIFICADA, 

CONSUBSTANCIADA NO LONGO PERÍODO TRANSCORRIDO ENTRE A 

QUITAÇÃO DO CONTRATO E O RESPECTIVO LEVANTAMENTO DO 

VALOR E A EFETIVA BAIXA DO GRAVAME, DEMONSTRA A ATITUDE 

DESIDIOSA DO BANCO, APTA A ENSEJAR A SUA CONDENAÇÃO AO 

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 3. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - APC: 20120510070753 DF 

0006881-89.2012.8.07.0005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 

Data de Julgamento: 28/08/2013, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 12/09/2013 . Pág.: 85).” (destaque nosso) “AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS VENDA E COMPRA DE VEÍCULO USADO ATRAVÉS DE 

"LEASING" INJUSTIFICADA DEMORA DE MAIS DE OITO MESES NA BAIXA 

DE ANTERIOR GRAVAME - PREJUÍZO IMATERIAL EVIDENTE INDENIZAÇÃO 

EM QUANTIA EQUIVALENTE A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS VERBA BEM 

SOPESADA - RECURSOS IMPROVIDOS. (TJ-SP - APL: 

00179090220108260068 SP 0017909-02.2010.8.26.0068, Relator: 

Francisco Casconi, Data de Julgamento: 01/04/2014, 31ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 02/04/2014)” “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANUTENÇÃO 

INDEVIDA DE GRAVAME JUNTO AO DETRAN E DE PROTESTOS DE 

TÍTULOS EM SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS APÓS A QUITAÇÃO DA 

DÍVIDA PELO DEVEDOR FIDUCIANTE QUITAÇÃO INCONTROVERSA 

AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE AS PROVIDÊNCIAS PARA A RESPECTIVA 

BAIXA FORAM TOMADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO PRAZO 

CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES - ÔNUS DA PROVA DO QUAL A RÉ 

NÃO SE DESINCUMBIU PROVIDÊNCIAS DE LIBERAÇÃO DA GARANTIA 

FIDUCIÁRIA REALIZADAS APENAS NO CURSO DA AÇÃO DEMORA DE 

MAIS DE 2 ANOS APÓS A QUITAÇÃO DEVER DE PROVIDENCIAR O 

CANCELAMENTO DO PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO QUE CABE 

AO DEVEDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 26 DA LEI 9492/97, DESDE QUE 

PRECEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PELA 

INSTITUIÇÃO FIDUCIÁRIA DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE GERA O 

DEVER DE INDENIZAR O DANO MORAL RESULTANTE DANO MORAL IN RE 

IPSA - VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00, EM ATENÇÃO ÀS FUNÇÕES 

COMPENSATÓRIA E PUNITIVA SUCUMBÊNCIA DA RÉ. - Recurso provido 

em par te .  (TJ-SP -  APL:  00143987120108260625 SP 

0014398-71.2010.8.26.0625, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

27/06/2013, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

28/06/2013)” (destacamos) “RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO 

FINANCIAMENTO. ALEGADA DEMORA DA RÉ EM COMUNICAR O 

LEVANTAMENTO DO GRAVAME. DEMORA NA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1 - A prova dos autos é inequívoca 

que a parte quitou o financiamento em dezembro de 2003, sendo que o 

CRV do veículo do ano de 2011 (fl. 20) revela que a restrição ainda 

permanecia. 2 - Tendo a parte requerida alegado que em janeiro de 2005 

requereu a baixa do gravame no DETRAN, cabia a mesma, nos termos do 

art. 333, inc. II, do CPC demonstrar, de forma inequívoca, que a baixa 

inocorreu por culpa do autor ou do órgão público. 3- Responsabilidade 

objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC. 4- Danos 

morais fixados em R$ 2.500,00 que não comportam minoração. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004601910, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, 

Julgado em 30/09/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004601910 RS , 

Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2014).” 

(grifamos) Nesta senda, o direito à indenização por dano moral resta 

consagrado por força de dispositivo da Lei Maior (CF, art. 5.º, incisos V e 

X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a doutrina e a 

jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance desses 

dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição Federal 

de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do dano 

moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio geral 

desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se 

definitivamente em nosso direito...” (In “Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. 

Saraiva, pág. 407). No que se refere ao quantum da indenização, a melhor 

doutrina e jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz 

deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem 

deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância 

outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade 

do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do 

ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e 

comerciais, o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de 

seus efeitos. In casu, tomando como parâmetro os critérios acima 

referidos, destacando, principalmente, que o dano moral alardeado pela 

requerente foi resultante da conduta referenciada do requerido, que 

manteve o restrição/gravame sobre o veículo da parte autora, mesmo 

após a quitação do contrato, entendo que a fixação do quantum 
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indenizatório em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), parece de monta a reparar, 

nos limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

demandante. Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e da autora da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação 

pretoriana, segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na 

aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está 

também em produzir no causador do mal, impacto bastante para 

dissuadi-lo de igual e novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 

a 67). Por oportuno, calha registrar que em se tratando de condenação 

por danos morais, em sede de responsabilidade contratual, o termo inicial 

da correção monetária é a data da sentença que os arbitrar e o dos juros 

moratórios a data da citação, consoante leciona o julgado abaixo: 

“Superior Tribunal de Justiça Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl 

no REsp 1096560 UF do Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Número do Registro: 

2008/0219183-5 Relator: Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador: T3 

- TERCEIRA TURMA Data de Decisão: 17/11/2009 Data de Publicação: 

26/11/2009 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. 

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO 

VALOR DA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 

OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 

MORA. NECESSIDADE DE SUPRIMENTO DO JULGADO. I - A pretensão de 

ampliar a condenação por danos morais, a pretexto de não terem sido 

consideradas as circunstâncias pessoais da autora, bem como a situação 

econômica da ré, apresenta contornos de infringência do julgado, o que, 

como regra, não se admite por intermédio dos Embargos de Declaração. II - 

Tendo sido carreadas à ré as custas e os honorários advocatícios, não há 

que se falar em omissão do julgado, no que se refere à fixação dos ônus 

sucumbenciais. III - A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula STJ/362). IV - 

Tratando-se de responsabilidade contratual, incidem os juros moratórios a 

conta da citação. Embargos de Declaração acolhidos, em parte.” 

(destaque nosso) DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, os pedidos 

insertos na inicial, e com espeque nos artigos 5o, V e X da CF/88, 6º, VI 

do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil, condenar o 

requerido a indenizar a parte autora, no montante de R$ 4.000,00, a ser 

corrigido monetariamente a partir da data deste comando judicial e 

acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação. Em face do 

resultado processual encimado e da sucumbência mínima da parte autora, 

nos termos do art. 86, paragrafo único, condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º e 86, parágrafo único, 

do CPC. 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001326-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA NAVES REZENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001326-93.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: BENEDITA NAVES REZENDE Vistos etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar, proposta por 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 

instituição financeira de direito privado, em desfavor de BENEDITA NAVES 

REZENDE, ambos devidamente qualificados e representados nos autos. 

Alega a parte autora, em suma, que firmou com a parte requerida, contrato 

de financiamento, para aquisição do bem móvel, descrito na exordial, onde 

relata que a parte ré deixou de adimplir as parcelas do financiamento 

pactuado, objetivando assim com a presente demanda a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, além da condenação das custas processuais 

e honorários advocatícios. Anexou documentos com a inicial. Em decisão 

interlocutória (ID 6061417), foi deferida a liminar pleiteada, sendo o veículo 

objeto da liça apreendido e depositado em mãos dos representantes legais 

da parte autora (ID 11343196, 11343218, 11343232 e 11343247). 

Devidamente citada a parte requerida, compareceu aos autos, ofertando 

defesa (ID 11574037). Impugnação a contestação apresentada pela parte 

autora no ID 12599971. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

A matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que 

passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto 

que desnecessária a produção de provas. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). De proêmio, improcede a 

alegação de ausência da notificação da parte requerida, onde alega que 

jamais teve conhecimento do citado documento de notificação. 

Compulsando detidamente os autos, observo que a notificação foi 

encaminhada no endereço descrito no contrato de cédula de crédito 

bancário, assim como realizado o protesto do titulo objeto da liça (ID 

5003567 e 5003570), sendo válida, por conseguinte, para constituir a 

parte ré em mora, portanto não há que falar em ausência de notificação ou 

desconhecimento da mora. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MORA COMPROVADA 

MEDIANTE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E PROTESTO DE TÍTULO. 

DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

DEMONSTRANDO A JUNTADA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À 

PROPOSITURA DA AÇÃO. SOLICITAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DE PEÇAS 

NECESSÁRIAS. DESCONSIDERAÇÃO JUDICIAL. PROVIMENTO. I - Para a 

propositura da ação de busca e apreensão é primordial a comprovação da 

mora, sob pena de se caracterizar ausência dos requisitos de constituição 

e desenvolvimento regular do processo (art. 3º, Dec. Lei 911/69, Súmula 

72 do STJ); II - a evidenciação da mora pode efetivar-se por carta 

registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos, bem como por 

protesto do título, estando ao arbítrio do credor tal opção (Art. 2º, § 2º, 

Dec. Lei 911/69); III - quando o autor, em resposta à determinação de 

emenda da inicial, além de demonstrar a juntada dos documentos 

necessários à concessão liminar da busca e apreensão requerida, pugna 

pela discriminação dos documentos a que o magistrado se referiria, tendo 

como resposta a extinção do feito, a reforma do julgado mostra-se 

necessária; IV - apelação provida. (TJ-MA - AC: 19272010 MA, Relator: 

CLEONES CARVALHO CUNHA, Data Julgamento: 18/03/2010). Negritei 

Sendo assim, dúvida não resta, pois, que estando configurada a mora do 

devedor e a inadimplência contratual, o credor fica no direito de reaver o 

bem alienado, que está na posse direta do devedor, mas, no entanto, na 

posse indireta do credor. Compulsando os autos verifico que os 

documentos apresentados com a exordial exaurem a contento o encargo 

probatório autoral, visto que, por meio do contrato acostado (ID 5003560), 

que as partes efetivamente celebraram um Contrato de Financiamento com 

Alienação Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que a parte 

requerida encontra se inadimplente, conforme se vislumbra no ID 5003580. 

Diante de tais documentos, tenho como indiscutível a existência da relação 

jurídica entre as partes e o inadimplemento da parte ré, sendo 

consequentemente procedente o pleito autoral. Senão vejamos, sobre o 

tema: Ação possessória - Arrendamento mercantil - A mora do devedor, 

devidamente comprovada, enseja a resolução do contrato, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 31 de 245



independentemente de pedido específico e de declaração judicial própria, 

contanto que não haja purgação no prazo legal. - A "alternativa" em favor 

do consumidor, a que alude o § 2º do art. 54 da Lei nº 8.078/90, consiste 

na possibilidade de purgação da mora pelo devedor, evitando-se, dessa 

forma, a resolução do contrato. - Provado o esbulho, é procedente pedido 

de reintegração de posse deduzido pelo proprietário do bem - Sentença 

reformada - Recurso provido. (TJ-SP - APL: 00512391720088260405 SP, 

Relator: Silvia Rocha, Julgamento: 20/02/2013, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Publicação: 20/02/2013). Agravo de instrumento. Busca e 

apreensão. Alienação fiduciária. Liminar deferida. Mora devidamente 

comprovada. Encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço 

constante do contrato por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. 

Regularidade. Documento recebido por terceiro. Irrelevância. Réu que, 

ademais, foi citado no mesmo endereço após a apreensão do veículo. 

Depósito da parcela em atraso que, após o deferimento da liminar, não se 

mostra suficiência para elidir a mora. Pagamento que, nos termos do artigo 

3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, deve abranger a integralidade da 

dívida, com inclusão das prestações vencidas e vincendas. Entendimento 

consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em julgamento de 

recurso especial processado pelo rito de recursos repetitivos (CPC, art. 

543-C). Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 22206827020148260000 SP, 

Relator: Ruy Coppola, Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito 

Privado, Publicação: 22/01/2015). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E 

APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência da Requerida – SENTENÇA DE 

PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e propriedade do bem nas mãos 

da Autora – Evento externo que não afasta a obrigação ao pagamento das 

parcelas avençadas – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. (TJ-SP - 

APL: 10021582020148260196 SP, Relator: Flavio Abramovici, Julgamento: 

04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 05/05/2015). 

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

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em 

consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I 

e 355, II, ambos do Código de Processo Civil, cumulada com Decreto Lei n. 

911/69, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e posse do bem 

móvel descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 

10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

incisos I a IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao 

DETRAN-MT, comunicando o teor desta sentença, de forma que a parte 

autora consiga alienar o veículo descrito na inicial a terceiros. Preclusas 

as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para 

cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante 

as baixas e anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006314-89.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MILHOMEN DE BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SOLANGE GOMES DA SILVA OAB - MT26329/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1006314-89.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO RODOBENS S.A. REQUERIDO: WELLINGTON 

MILHOMEN DE BRITO Vistos, etc. No ID. 27580085, o requerente noticiou 

que a parte requerida quitou com o acordo entabulado entre as partes, 

pugnando assim pela extinção do presente feito. Ante o noticiado 

cumprimento do acordo, JULGO EXTINTO o presente feito. Preclusas as 

vias recursais e pagas as custas, arquive-se, mediante as cautelas de 

estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003570-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDELITES SIQUEIRA BENEVIDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO BENEVIDES ALVES OAB - MT21424/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: 1003570-58.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): EDELITES SIQUEIRA BENEVIDES REU: ENERGISA MATO 

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

SIQUEIRA BENEVIDES, devidamente qualificada, propôs a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A., também qualificada. Alega, em síntese, ser titular da UC 

nº 6/143702-9, e que fora informada verbalmente pela requerida acerca 

da existência de um débito pretérito no importe de R$ 3.975,60 (três mil 

novecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos) referentes à 

“recuperação de consumo”, bem como acerca do prazo para recorrer 

administrativamente. Sustenta que ao buscar informações junto a 

funcionários da requerida, fora informada que, como opção, só teria o 

pagamento da dívida de modo parcelado, por meio da assinatura de 

confissão de dívida. Relatando irregularidade nas atitudes da requerida, 

postulou a autora antecipação de tutela para determinar que a requerida 

não suspendesse o fornecimento de energia elétrica à sua unidade 

consumidora, bem como para se abster de negativar seu nome, o que 

restou DEFERIDO no ID. 13202115. Pugna ao final pela procedência dos 

pedidos para que seja declarada a inexistência do débito cobrado, bem 

como condenada a requerida ao pagamento da indenização por danos 

morais, sem prejuízo de custas processuais e honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram documentos. Conciliação INFRUTÍFERA (ID. 14512564). 

Devidamente citada, a requerida apresentou Contestação no ID. 14631982, 

aduzindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível para 

apreciar a causa, e, no Mérito, 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. 16199156), a autora rebateu as alegações da requerida e 

reiterou os pedidos iniciais. As partes pugnaram pelo julgamento 

antecipado da lide (ID. 17484917 e 17632900). Era o que tinha a relatar. 

Fundamento e DECIDO. Registro que o julgamento antecipado da lide, in 

casu, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: “Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência.” (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) “Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, reputo desnecessário e indefiro o pleito de 

ID. 22049048, passando à sua análise. I – DA PRELIMINAR DE 
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INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL A preliminar em comento 

não enseja maiores digressões em sua análise, ao passo que o feito 

tramita pelo rito comum ordinário, de modo que a INDEFIRO de plano. II – DO 

MÉRITO O cerne da controvérsia cinge-se a exigibilidade do débito de R$ 

3.975,60 (três mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta 

centavos), constante da fatura de ID. 13072922 - Pág. 1, referente ao 

consumo de energia elétrica apurado na unidade consumidora da autora. 

Verifica-se de Contestação apresentada que a requerida alegou a 

exigibilidade da fatura de energia elétrica por ela emitida, juntando os 

documentos de ID. 14783108 e ss. para a comprovação de suas 

alegações. 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 

08/01/2018, realizou vistoria no equipamento de medição de energia 

elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara irregularidade na 

medição da unidade, que registrava o consumo energético a menor, 

lavrando-se, na oportunidade, Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI – 

nº 682377 (ID. 14783144 - Pág. 1). Narra a requerida que, após adotar o 

procedimento padrão, revisou o quantum energético não aferido no 

período de 07/2017 a 01/2018, conforme previsão expressa do artigo 129 

e seguintes da Resolução 414/2010 – ANEEL, para fins de cobrança em 

fatura de energia, obtendo o débito de R$ 3.975,60 (três mil novecentos e 

setenta e cinco reais e sessenta centavos). Afirmou a Concessionária 

que, cumprindo estritamente as determinações das normas setoriais 

vigentes (Resolução n. 414/2010 da ANEEL), notificou a autora de todo o 

procedimento até então adotado por meio de Carta ao Cliente (ID. 

14783108 - Pág. 1), bem como das conclusões obtidas, a fim de que 

garantisse o direito ao contraditório, o que tornaria a fatura de energia 

elétrica em comento legal e exigível, tendo agido no exercício regular do 

seu direito. Além disso, acostou aos autos demonstrativo de cálculo de 

recuperação de consumo (ID. 14783111 - Pág. 1), laudo do IPEM-MT 

atestado que o medido não estava funcionando regularmente (ID. 

14783137 - Pág. 1) e diversas fotografias atestando a ocorrência de 

PROCEDIMENTO IRREGULAR no medidor de energia de titularidade da 

autora, conforme ID. 14783133. 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 proceder com a 

apuração do consumo de energia com base na média dos 03 (três) 

maiores valores disponíveis de consumo mensal, no período de 12 (doze) 

meses, quando constatada irregularidade no medidor de consumo, 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 do demonstrativo de 

cálculo de ID. 14783111 - Pág. 1, que fora aplicado o disposto no artigo 

130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, levando em 

consideração a média aritmética dos 03 (três) maiores valores disponíveis 

de consumo mensal, no período de 12 (doze) meses, quando constatada 

irregularidade no medidor de consumo, não havendo, portanto, qualquer 

desconformidade 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 III, 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. (...) III – 

utilização da média dos 03 (três) maiores valores disponíveis de consumo 

mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda 

de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) 

ciclos completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da 

irregularidade”. (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 em litígio, assim 

como efetiva suspensão do fornecimento de energia ou mesmo a inclusão 

indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, a improcedência 

deste pedido é medida que se impõe, até porque não restou evidenciada 

no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe. III - DISPOSITIVO 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 sem efeito a 

decisão de ID. 13202115. Ante a sucumbência da autora, CONDENO-A ao 

pagamento das custas/despesas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da 

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

as cautelas de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005416-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LUIZ CASARI SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN VIEIRA ROCHA OAB - MT20982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENO HISTER (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1005416-47.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): CLEBER LUIZ CASARI SANTOS REU: BENO HISTER Vistos etc. 

Intimado o autor, por meio de seu patrono, para pagamento das custas 

processuais, assim não procedeu (ID. 30030073). É o sucinto relato. 

Fundamento e DECIDO. A jurisprudência tem se manifestado no sentido de 

admitir o cabimento da extinção do feito sem resolução do mérito, nestes 

casos, conforme podemos verificar nos arestos abaixo: CIVIL. PROCESSO 

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA DE 

CITAÇÃO AO OFICIAL DE JUSTIÇA. CITAÇÃO DO PATRONO. 

POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA. NÃO PROVIDA. 1. Havendo a 

determinação do Juiz a quo para recolhimento das custas do Oficial de 

Justiça para citação da parte requerida e inexistindo qualquer 

manifestação no prazo estipulado, cabe ao Magistrado julgar o feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do NCPC. 2. 

Apelação conhecida e não provida. (TJ-AM 06024776320178040001 AM 

0602477-63.2017.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa 

Figueiredo, Data de Julgamento: 30/07/2018, Primeira Câmara Cível). 

(Grifamos). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 

DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte 

Especial, firmou orientação de que o cancelamento da distribuição do 
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processo, por ausência de recolhimento das custas iniciais, independe da 

prévia intimação pessoal da parte. (...) AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (STJ. AgRg no REsp n. 1336820/SP, Rel. Min. PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Julg. 14/10/2014, DJe 

21/10/2014).(grifamos) APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO 

DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há necessidade de se intimar pessoalmente 

o autor da demanda antes do cancelamento da distribuição por ausência 

de pagamento das custas iniciais, porquanto é regido pelo art. 257 do CPC, 

que não traz essa exigência. Precedentes do STJ. (TJMT. Apel.Cív. n. 

72320/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 6ª Câm.Cív., Julg. 

04/09/2013, Publ. 09/09/2013).(ressaltamos) Diante do entendimento 

profligado nos julgados acima que se amoldam perfeitamente ao caso sub 

judice, não subsiste outra providência a ser adotada no presente feito que 

não a sua EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, vez que não 

procedeu ao recolhimento dos emolumentos judiciários. ISTO POSTO, 

pelas razões já expendidas neste decisum, JULGO EXTINTO o presente 

feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC. 

Custas processuais pelo autor. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001284-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES FRANCISCO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0016329A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001284-73.2019.8.11.0003. 

AUTOR(A): IRAIDES FRANCISCO DE OLIVEIRA REU: BANCO LOSANGO 

S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos etc. IRAIDES FRANCISCA DE OLIVEIRA 

moveu a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL em face 

de e BANCO LOSANGO S/A BANCO MULTIPLO, ambos qualificados nos 

autos. Afirma, em apertada síntese, que teve seu nome negativado no 

sistema de proteção ao crédito em relação a um débito no valor de R$ 

60,50 (sessenta reais e cinquenta centavos), contrato n.º 

4320326573405002, com vencimento em 09/07/2017 e inclusão no dia 

16/04/2018. Aduz ser indevida a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito, eis que não reconhece a dívida, pois o último contrato 

com a requerida teria de dado em 10/2016, junto ao estabelecimento 

comercial “City Lar”, posterior “Ricardo Eletro”. Pelo exposto, requereu, 

liminarmente, fosse determinado à requerida que procedesse com a baixa 

da inscrição, bem como fornecesse documentos que comprovem ser 

legitima a cobrança, o que restou INDEFERIDO no ID. 17972333. Pede ao 

final a procedência dos pedidos para que seja condenada a requerida a 

indenizar-lhe por danos morais em virtude da negativação indevida. Juntou 

documentos à inicial. Audiência de Conciliação restou INFRUTÍFERA (ID. 

20078205). Regularmente citada, a requerida ofereceu Contestação (ID. 

19941457) aduzindo, preliminarmente, ausência de condições da ação por 

falta de interesse de agir, e, no Mérito, a regularidade da cobrança, com a 

consequente inexistência de danos morais, carreando documentação e 

pugnando ao final pela improcedência dos pleitos insertos na exordial. 

Instada a parte autora a impugnar a contestação, atendeu ao chamado (ID. 

21067817). A parte autora pugnou pela intimação à requerida para que 

esta anexe aos autos cópia do contrato (ID. 22171972), ao passo que a 

requerida quedou-se inerte. Era o que tinha a relatar. Fundamento e 

DECIDO. Registro que o julgamento antecipado da lide, in casu, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois se verificam nos autos elementos de convicção 

suficientes para que a Sentença seja proferida, evitando-se que a causa 

tenha seu desfecho protraído. A respeito do tema, o sodalício Superior 

Tribunal de Justiça, orienta-nos: Nos termos do art. 330, I, do CPC, é 

possível ao magistrado conhecer diretamente do pedido, proferindo 

sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 

de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 

audiência. (EDcl no REsp 815.567/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 03/02/2015). 

(destaquei) Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados 

haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a 

designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo 

Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) 

não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução 

probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório. 

(STRJ - 4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). (negritei) Portanto, tendo em 

vista que a presente demanda já se encontra madura para decisão, 

podendo ser resolvida mediante o julgamento antecipado da lide, na forma 

do artigo 355, inciso I, do CPC, passo à sua análise. É cediço que o 

interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A 

necessidade está relacionada ao fato de a parte ter que submeter o litígio 

à análise do Poder Judiciário para ter satisfeita a sua pretensão, já a 

adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a 

solução da lide. Sobre o tema é a lição de Fredie Didier Jr: "A constatação 

do interesse de agir faz-se, sempre, in concreto, à luz da situação 

narrada no instrumento da demanda. Não há como indagar, em tese, em 

abstrato, se há ou não interesse de agir, pois ele sempre estará 

relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O exame do 

interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas 

circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial. 

(...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao 

demandante o resultado favorável pretendido." (in, Curso de Direito 

Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto segue: “Interesse 

Processual. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade 

de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela 

jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. 

Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado 

ou efetivamente violado.” (in, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao art. 267, p. 436). 

Analisando o caderno processual, visualizo o interesse de agir da parte 

autora, eis que configurado na espécie o binômio acima destacado. In 

casu, a pretensão da requerente é a baixa da negativação de seu nome 

em razão de débito supostamente inexistente, bem como a condenação do 

requerido a título de danos morais. Para tanto, foi ajuizada a presente 

demanda. Posto isso, REJEITO a preliminar enfocada. Tendo em vista que 

não há questões preambulares a serem apreciadas e não havendo 

nenhuma irregularidade ou vício a ser sanado, passo a análise do mérito. 

Compulsando os autos, verifica-se que o nome da parte autora foi lançado 

nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência de débitos perante a 

requerida (ID. 17705713). A inscrição refere-se ao contrato n.º 

4320326573405002, com vencimento em 09/07/2017 e inclusão no dia 

16/04/2018, no montante de R$ 60,50 (sessenta reais e cinquenta reais). 

Em contestação, a requerida informou que o contrato em referência atine a 

compras realizadas, por meio de cartão de crédito, junto à empresa 

Ricardo Eletro, cujo valor da fatura, até então, seria dos mesmos R$ 60,50 

(sessenta reais e cinquenta reais). Colacionou ainda o Termo de Adesão 

devidamente assinado pela requerida, em data de 12/02/2016 (ID 

19941460 - Pág. 1), bem como extenso relatório de compras e débitos da 

autora, donde se verifica a existência de importe a pagar de R$ 60,50 

(sessenta reais e cinquenta centavos) junto a Ricardo Eletro (ID 19941458 

- Pág. 15), os quais não foram suficientemente impugnados e legitimam a 

cobrança e a negativação. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico é incontroversa, como também a legitimidade 

da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva. Nesse sentido: Ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano 

moral. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Relação jurídica e 

regularidade da inscrição comprovada. Inadimplência incontroversa. 

Documentação não impugnada. Negativação que decorre de exercício 
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regular de direito do credor. Prévia notificação que incumbe ao Serasa e 

não ao credor. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - APL: 

10329587320168260224 SP 1032958-73.2016.8.26.0224, Relator: Virgilio 

de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 10/05/2017, 21ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 10/05/2017). (Grifamos). AÇÃO ORDINÁRIA 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Inserção pretensamente 

indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

dita desconhecida - Relação jurídica comprovada nos autos e 

insuficientemente impugnada pela autora – Demandante que não se 

desincumbiu do seu ônus probatório – Dívida não infirmada – A notificação 

prévia prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, deve 

ser remetida à devedora pelo órgão mantenedor do cadastro de 

inadimplentes (SERASA, SCPC etc.) e não pela instituição financeira ou 

administradora de crédito (Súmula nº 359 do C. Superior Tribunal de 

Justiça)– Alteração da verdade dos fatos - Litigância de má-fé 

caracterizada - Improcedência mantida – Recurso improvido. (TJ-SP 

10259192520168260224 SP 1025919-25.2016.8.26.0224, Relator: Correia 

Lima, Data de Julgamento: 19/03/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 23/03/2018). (Grifamos). Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, EXTINGUINDO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fincas no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da autora, 

CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais porventura 

existentes e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do 

valor atualizado da causa, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao 

disposto no artigo 12, da LAJ, eis que beneficiária da AJG. Preclusas as 

vias recursais, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. 

C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009481-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIONGO PECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LARISSA SILVA ALVES DOS SANTOS OAB - PR59659-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JARLEI MORTARI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006161-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MICRO E MACRO AGRICOLA E PECUARIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO KRAMPE (REU)

 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA CIÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO DA 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, ID. Nº 31109051 E 31039148, PARA O 

ACOMPANHAMENTO E PROVIDÊNCIAS NO JUÍZO DEPRECADO.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001550-60.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO JOSE DOS SANTOS PONTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO 

DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO 

PRAZO LEGAL

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008007-11.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR OLIVEIRA LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a 

parte APELADA para apresentar contrarrazões, no prazo legal, ao 

recurso de Apelação interposto tempestivamente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004454-87.2018.8.11.0003

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:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO DE OLIVEIRA MARQUES (EXECUTADO)

TATIANI APARECIDA HONORIA DE SOUZA MARQUES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

DECISÃO E BUSCA DE ENDEREÇOS, BEM COMO QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, 

ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA DIRETAMENTE NO 

SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL, 

PARA POSTERIOR EXPEDIÇÃO DO MANDADO.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000327-72.2019.8.11.0003

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:

CLEUSA SCHIEFERDECKER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000327-72.2019.8.11.0003 Vistos etc. Intime o advogado da 

parte autora, via DJE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer os 

requerimentos constantes na petição sob o Id. 28594540, uma vez que o 

mencionado petitório é apresentado como pedido de conversão da ação 

em execução, mas o pedido da peça apresenta requerimento de 

expedição de mandado de citação, busca e apreensão. Após, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006436-73.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SELL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO DA CUNHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1006436-73.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Antes de analisar o 

pedido do exequente constante sob o Id. 26163888, intime-o para trazer 

aos autos a matrícula atualizada do imóvel que pretende constritar, no 

prazo de 05 (cinco) dias. II – Após, voltem-me conclusos. III – intime. 
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Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002669-90.2018.8.11.0003

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:

GERSON LEOPOLDO NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002669-90.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o pedido do 

credor sob o Id. 20327345 para que se proceda a penhora dos bens ali 

indicados, em relação aos imóveis constantes nas matrículas nº 23.287, 

38.062 e 76.381 do CRI local. II - A formalização da constrição deverá 

obedecer ao comando dos artigos 844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em 

vigência. III – Formalizada a constrição judicial, intime os devedores, 

pessoalmente, via ARMP, seus cônjuges, se casados forem, bem como os 

credores hipotecários, nos termos dos artigos 841, §2º, 842 e 847, do 

CPC. IV – Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça 

mandado de avaliação dos bens, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. 

Após, digam as partes. V - Expeça o necessário. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001155-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOURA GAZOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001155-39.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

certidão sob o Id. 28782627, intime a parte requerente pessoalmente por 

ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o regular andamento do processo, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção da presente ação. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000349-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENYS GERALMINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SILVA WOBETO OAB - GO33061 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO MEDEIROS (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000349-04.2017.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

certidão sob o Id. 28782640, intime a parte requerente pessoalmente por 

ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 

(cinco) dias, promover o regular andamento do processo, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de extinção da presente ação. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001701-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVANILDO JOSE FERREIRA OAB - MT8213 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001701-26.2019.8.11.0003 Vistos etc. A fim de evitar futuras 

alegações de nulidade, intime uma vez mais o advogado, Dr. Ivanildo José 

Ferreira, para que traga aos autos documento comprobatório de 

notificação da renúncia do mandato outorgado pela parte executada 

referente ao processo de usucapião (código 701751), nos termos do art. 

112 do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do regular 

prosseguimento da presente execução de sentença. Ato contínuo, 

considerando as petições sob os Ids. 25814248 e 20714791, intime as 

partes para informar ao Juízo a possibilidade de acordo, no mesmo prazo 

alhures concedido. Caso haja a composição amigável entre as partes, 

deverão trazer aos autos a proposta para homologação. Havendo 

decurso de prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008011-19.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VIRMONDES MARTINS CANDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VR VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS OAB - MT0013612A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008011-19.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

a ação visa a rescisão do contrato firmado entre as partes, é certo que 

havendo eventual procedência do pedido as partes devem retornar ao 

seus status quo. Assim, intime o autor para informar a localização do 

veículo ECOSPORT FSL – placa OAV0680, juntando, inclusive registro 

fotográfico datado, bem como juntar os extratos do DETRAN do automotor 

placa NJU0178 e motocicleta placa NTY1114, para averiguar qual a atual 

situação dos mesmos, em relação a propriedade, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Após conclusos para prolação da sentença. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 14 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002678-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

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:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA OAB - RS80851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002678-52.2018.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, determino que a ré traga as faturas detalhadas do 

contrato nº 2110631677, desde a contratação (julho/2012), indicando os 

débitos e consumos das linhas telefônicas, principalmente em relação ao 

modem e a utilização de internet, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo a 

informação, dê-se vista a demandante. Após conclusos para deliberação, 

inclusive, análise da prejudicial de mérito - prescrição. Intime. Cumpra. 
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Rondonópolis – MT, 14 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003828-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OELTON ROBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS CORDEIRO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003828-68.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 - DA REVELIA A 

parte requerida foi devidamente citada e não ofereceu contestação (Id. 

21856548). Assim, decreto a revelia da ré, sendo que esta poderá intervir 

no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se 

encontrar, nos termos dos artigos 344 e 346, parágrafo único, do CPC. 2.0 

– DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS O atual Código de Processo Civil 

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

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

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

CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

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

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

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

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

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

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

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

Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo Civil 

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

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

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

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

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

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

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

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

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

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

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

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

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

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

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

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

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

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

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

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

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

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

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

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005270-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. PARRA FLORIANO - ME (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005270-40.2016.8.11.0003. Vistos etc. O requerente vem 

aos autos e pugna pela conversão do feito de Reintegração de Posse em 

Ação de Execução. Alega, ainda, que a não localização do bem arrendado 

e a ausência do ato citatório do devedor arrendatário, se faz legítima a 

conversão da ação de reintegração de posse em ação de execução. 

Houve a inserção de restrição, no veículo, objeto da lide, com a utilização 

do Sistema Renajud. Decido. Ressai dos autos que após inúmeras 

tentativas, o requerente não obteve êxito na localização do veículo, 

tampouco ocorreu à citação do requerido. Dessa forma, como a 

angularização processual não se aperfeiçoou, possível a modificação do 

pedido ou da causa de pedir, nos termos do artigo 329, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, “in verbis”: 

“Arrendamento mercantil. Reintegração. Veículo não localizado. Ré não 

citada. Conversão da ação de reintegração de posse em ação de 

execução. Possibilidade. Recurso provido. (TJ-SP, Relator: Rosa Maria de 

Andrade Nery, Data de Julgamento: 16/06/2014, 34ª Câmara de Direito 

Privado)”. “Agravo de instrumento Reintegração de posse Conversão em 

execução de título extrajudicial. Nada impede que, em aditamento à inicial, 

ainda faltante a citação do réu, o autor modifique o pedido para execução 

de título extrajudicial. Agravo provido. (TJ-SP, Relator: Lino Machado, Data 

de Julgamento: 10/09/2014, 30ª Câmara de Direito Privado)”. Diante do que 

foi exposto, DEFIRO o pedido do credor e determino as devidas alterações 

e anotações para constar “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL”. Cite o executado para pagamento do débito, no prazo de 

03 (três) dias. Fixo os honorários advocatícios no importe de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito. No caso de pagamento integral da 

dívida, os honorários serão reduzidos pela metade. Havendo o 

prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser elevados ao importe de 

20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução ou ao 

final da execução levando em consideração o trabalho realizado pelo 

advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). Não formalizado o 

pagamento do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 

(três) dias, proceda a penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e 

dos honorários advocatícios. Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). Formalizada a 

constrição judicial, caso o executado não esteja presente no momento do 

ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado 

advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, 

por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de 

imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. Cientifique o 

devedor que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). Caso o executado 

reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do 

débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, pagando 

o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). 

Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003887-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL IGNACIO CARNEIRO (REU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003887-27.2016.8.11.0003. Vistos etc. O requerente vem 

aos autos e pugna pela conversão do feito de Reintegração de Posse em 

Ação de Execução. Alega, ainda, que a não localização do bem arrendado 

e a ausência do ato citatório do devedor arrendatário, se faz legítima a 

conversão da ação de reintegração de posse em ação de execução. 
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Houve a inserção de restrição, no veículo, objeto da lide, com a utilização 

do Sistema Renajud. Decido. Ressai dos autos que após inúmeras 

tentativas, o requerente não obteve êxito na localização do veículo, 

tampouco ocorreu à citação do requerido. Dessa forma, como a 

angularização processual não se aperfeiçoou, possível a modificação do 

pedido ou da causa de pedir, nos termos do artigo 329, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, “in verbis”: 

“Arrendamento mercantil. Reintegração. Veículo não localizado. Ré não 

citada. Conversão da ação de reintegração de posse em ação de 

execução. Possibilidade. Recurso provido. (TJ-SP, Relator: Rosa Maria de 

Andrade Nery, Data de Julgamento: 16/06/2014, 34ª Câmara de Direito 

Privado)”. “Agravo de instrumento Reintegração de posse Conversão em 

execução de título extrajudicial. Nada impede que, em aditamento à inicial, 

ainda faltante a citação do réu, o autor modifique o pedido para execução 

de título extrajudicial. Agravo provido. (TJ-SP, Relator: Lino Machado, Data 

de Julgamento: 10/09/2014, 30ª Câmara de Direito Privado)”. Diante do que 

foi exposto, DEFIRO o pedido do credor e determino as devidas alterações 

e anotações para constar “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL”. Cite o executado para pagamento do débito, no prazo de 

03 (três) dias. Fixo os honorários advocatícios no importe de 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito. No caso de pagamento integral da 

dívida, os honorários serão reduzidos pela metade. Havendo o 

prosseguimento do feito, os mesmos poderão ser elevados ao importe de 

20% (vinte por cento), quando rejeitados os embargos à execução ou ao 

final da execução levando em consideração o trabalho realizado pelo 

advogado do exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). Não formalizado o 

pagamento do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 

(três) dias, proceda a penhora e avaliação de tantos quantos bens bastem 

para o pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e 

dos honorários advocatícios. Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). Formalizada a 

constrição judicial, caso o executado não esteja presente no momento do 

ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não havendo nomeado 

advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, preferencialmente, 

por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a penhora de 

imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. Cientifique o 

devedor que, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá 

opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). Caso o executado 

reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o parcelamento do 

débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da 

execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, pagando 

o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do CPC). 

Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. Expeça o 

necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000661-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULERNANDES SARAIVA DA SILVA (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000661-77.2017.8.11.0003 Vistos etc. Promova as anotações 

e alterações necessárias para conversão do pedido para cumprimento de 

sentença. Intime a parte executada, por ARMP, para pagamento do débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da incidência da multa de 10% 

(dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos 

termos dos artigos 513, §2º, II e 523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem 

o pagamento do débito, atualize-o com a incidência da multa e honorários 

acima fixados. Expeça mandado de penhora e avalição de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do crédito e caso necessário, 

voltem-me conclusos. Efetuado o pagamento parcial do débito, o valor da 

multa e dos honorários advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. 

Após o decurso do prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias, para, querendo, o devedor apresente impugnação, 

nos termos do artigo 525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime 

o devedor, por meio de seu patrono constituído e caso não possua, 

intime-o via ARMP. Recaindo a penhora sobre bem imóvel, intime o cônjuge 

da parte devedora, se casado for (art. 841 e 842, do CPC). Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008765-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER CUOZZO PIAS OAB - RS84384 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEO HAGEMANN HORBACH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA OAB - MT0018022A 

(ADVOGADO(A))

MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA OAB - MT5780/O (ADVOGADO(A))

STALYN PANIAGO PEREIRA OAB - MT0006115A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008765-87.2019.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

o feito inicialmente tramitou na forma física perante a Comarca de Cruz 

Alta/RS, observa-se que muitas folhas dos autos vieram fora de ordem, 

não se sabendo se estão ou não em sua integralidade. E, considerando 

que a ação foi proposta em razão da negativação do nome da autora pelo 

descumprimento do pagamento do financiamento imobiliário, intime a 

demandante, para que traga cópia do comprovante de negativação, que 

embasou a presente ação, no prazo de 05 (cinco) dias. Visando a busca 

da verdade real dos fatos, determino a expedição de ofício a Caixa 

Econômica Federal para que encaminhe o extrato financeiro do contrato nº 

8311900004337, firmado com as partes, descrevendo quais parcelas 

foram pagas e a data da efetivação da quitação; as parcelas vencidas e 

vincendas, bem como se houve ou não a liquidação total da dívida e 

quando ocorreu, declinando quando iniciou o processo de quitação para a 

outorga do documento “autorização do cancelamento da propriedade 

fiduciária”, no prazo de 10 (dez) dias. Instrua o ofício com cópia do 

documento do Num. 22603520. Vindo a documentação, dê-se vista as 

partes. Após conclusos. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis – MT, 14 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002030-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILSON GOMES DE ALMEIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002030-43.2016.8.11.0003. Ação Monitória Requerente: 

HSBC Bank Brasil S.A - Banco Múltiplo Requerido: Emilson Gomes de 

Almeida Vistos etc. HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO, 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA contra EMILSON 

GOMES DE ALMEIDA, também qualificado no processo, dizendo ser 

portador de prova escrita, sem eficácia executiva, de dívida no valor de 

R$ 32.708,14, representada pelo contrato do Num. 1650931. O requerido 

apresentou embargos monitórios (Num. 14020133). Alega que em razão 

da crise financeira não foi possível o adimplemento do débito. Sustenta a 

existência de abusividade na taxa de juro, capitalização dos juros e pugna 
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pela aplicação do CDC. Requer a procedência dos embargos com a 

improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Impugnação aos 

embargos no Num. 17447931. O embargante pugnou pela realização de 

perícia contábil e juntada de documentos; o embargado requereu o 

julgamento antecipado da lide. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em que 

se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de mérito 

prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. O 

entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. 

Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual autoriza o julgamento 

antecipado da lide, quando não houver necessidade de prova - vale dizer 

- quando já se encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao 

seguro entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir 

Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., 

Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade 

convencer o juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que 

versa a lide". "A necessidade da produção de prova em audiência há de 

ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. Primeiramente, cumpre salientar que, sobre 

a ação monitória, o art. 700, do Código de Processo Civil, assim prescreve: 

"Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: I - o pagamento de quanta em dinheiro; II - a entrega de 

coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer. § 1º A prova escrita pode 

consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos 

termos do art. 381. § 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, 

conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de 

cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; III - o conteúdo patrimonial em 

discussão ou o proveito econômico perseguido. § 3º O valor da causa 

deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III. § 4º 

Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando 

não atendido o disposto no § 2º deste artigo. § 5º Havendo dúvida quanto 

à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz 

intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao 

procedimento comum. § 6º É admissível ação monitória em face da 

Fazenda Pública. § 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer 

dos meios permitidos para o procedimento comum." A ação monitória é o 

instrumento processual posto à disposição do credor de quantia certa, 

coisa fungível ou móvel determinada, com crédito comprovado por 

documento escrito sem eficácia de título executivo, para que ele possa 

requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega 

de coisa para a satisfação de seu interesse. A propósito, vejamos a lição 

doutrinária: "É um tipo de tutela jurisdicional diferenciada que tem por 

escopo superar a inércia do devedor, incitando-o a abandonar a conjura 

de silêncio, o coma jurídico, ao possibilitar, mediante procedimento simples 

e expedito, a obtenção, pelo credor, de um título executivo". (José Rogério 

Cruz e Tucci, "Ação Monitória", 3ª ed., RT: São Paulo). Ressalta-se que, 

em nosso ordenamento jurídico, também no procedimento monitório, o 

sistema legal do ônus da prova está baseado nos ditames do art. 373, do 

CPC. Logo, cabe à parte que promove a ação monitória a prova do fato 

constitutivo de direito, qual seja, obrigação líquida e certa, e à parte ex 

adversa a prova dos fatos desconstitutivos, impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito do autor. A certeza e a liquidez devem resultar do 

próprio título, ao contrário da exigibilidade, que deve ser provada nos 

autos da ação monitória. No caso específico dos autos, percebe-se 

estarem presentes a certeza, a liquidez e a exigibilidade do contrato 

bancário a qual embasa a presente ação, que inclusive se faz 

acompanhada da planilha demonstrando a evolução da dívida, sendo 

flagrante a procedência do pedido inicial. E mais, o contrato foi 

devidamente assinado por todas as partes e, quanto à planilha de cálculo, 

nenhuma prova robusta foi acostada com o propósito de desconstituí-la, 

nos termos do artigo 373, do CPC e tampouco os valores que o 

embargante entendia ser devido. E, como se denota dos autos, o 

embargante não se desincumbiu de seu ônus da prova já que não 

demonstrou, satisfatoriamente, a existência de qualquer abusividade no 

demonstrativo de débito e extratos apresentados pelo credor. As 

alegações inerentes a excessos cobrados sobre o saldo devedor, não 

merecem guarida porque expostas de forma genérica pelo embargante, 

sem apontar de forma objetiva cálculos e valores, inviabilizando, assim, a 

exclusão de lançamentos, faltando elemento jurídico confiável a embasar 

esses argumentos. Portanto, a simples alegação genérica de existência de 

excesso no valor cobrado, sem apresentação de simples cálculos 

demonstrativos para desconstituir a operação aritmética apresentada pelo 

credor, não é suficiente para permitir sua comprovação. Ainda, a parte 

embargante pretende a redução da taxa de juros remuneratórios, bem 

como a vedação à capitalização mensal dos juros. Ainda que se admita 

inexistir estipulação do Conselho Monetário Nacional quanto ao patamar de 

juros aplicáveis às operações bancárias, na ausência desta, ao contrário 

do que alegam as devedoras, não tem lugar a limitação constante da Lei 

de Usura. É que, conforme salientado, tal limitação não se aplica às 

instituições financeiras. Ademais, a taxa estipulada no contrato em 

comento, encontra-se bastante razoável, própria dos financiamentos de 

bens de consumo, não se vislumbrando a abusividade. Com efeito, ao 

disponibilizar determinada quantia pecuniária ao seu cliente, a instituição 

financeira está a realizar serviço típico e inerente ao seu ramo negocial, 

sendo lógico admitir-se que, para tal, tem gastos expressivos e, 

obviamente, almeja lucro. Assim, a taxa final de juros pactuada representa 

a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o 

custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e 

tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro, 

como já dito. Sobre o tema é o voto do Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, - citando, inclusive, estudo efetuado por Professores da Fundação 

Getúlio Vargas -, que: "as instituições financeiras são responsáveis pela 

intermediação dos recursos entre os poupadores, agentes com recursos 

momentaneamente ociosos, e os tomadores de empréstimos, que utilizam 

estes recursos seja na aquisição de bens de consumo seja na realização 

de investimentos. O spread bancário é a diferença entre a taxa de juros 

paga ao poupador e a cobrada do tomador do empréstimo, 

constituindo-se, portanto, na remuneração do serviço de intermediação. 

Assim como os preços, os juros são obtidos mediante o somatório de 

diversos componentes do custo final do dinheiro, tais como custo de 

captação, a taxa de risco, custos administrativos (pessoal, 

estabelecimento, material de consumo, etc.) e tributário e, finalmente o 

lucro do banco (...) O spread bancário, na verdade, segundo estudos do 

Banco Central mencionado pelo Professores da Fundação Getúlio Vargas, 

pode ser decomposto em risco de inadimplência, equivalente a 15,8%, 

despesas administrativas a 19,2%, impostos indiretos a 8,2%, impostos 

diretos a 21%, margem do Banco a 35,7%, sendo que essa margem é ' 

margem média do setor bancário calculada sobre todos os empréstimos'. 

O raciocínio que desenvolvem mostra que também a correlação do prazo 

do empréstimo com a taxa de inadimplência repercute sobre o spread. 

Assim por exemplo 'em um empréstimo mensal o tomador de empréstimo 

paga um spread de 30% caso a taxa de inadimplência seja de 1% dos 

empréstimos concedidos. Já nos empréstimos semanais, esse spread 

sobe para quase 100%. Os valores chegam a 140% no caso de 

empréstimos mensais com taxa de inadimplência de 5% e a 540% nos 

empréstimos semanais com a mesma taxa de inadimplência'. Por outro 

lado, os custos de captação variam conforme a fonte da qual o banco 

obtém o dinheiro que repassará ao mutuário, podendo citar-se, v.g., as 

cadernetas de poupança, os depósitos remunerados dos correntistas e 

aplicadores e moeda estrangeira. Evidentemente, o banco deverá devolver 

o dinheiro devidamente remunerado com o índice contratado ou previsto 

na lei, conforme a espécie. Concluindo, os gastos com pessoal, com o 

estabelecimento - alugado ou não - com o material de consumo (papel, 

equipamentos veículos, material de limpeza, alimentação, etc.) e com os 

impostos e taxas recolhidas às entidades fazendárias igualmente são 

contabilizados para o cálculo da taxa de juros, pois representam o quanto 

se gasta com o suporte físico da instituição. A taxa de risco, por sua vez, 

decorre dos prejuízos que a instituição tem com os devedores que não 

pagam ou demoram excessivamente para quitar as suas dívidas. O 

descumprimento da obrigação por parte destes, obviamente, tem reflexo 

obrigatório no custo do dinheiro emprestado a todos os mutuários, 

sobretudo num período de alto índice de inadimplência, para viabilizar 

possa a instituição remunerar as fontes de custeio pelos índices 

respectivos e pagar as despesas administrativas e tributárias. Finalmente, 
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à taxa de juros deve ser acrescido o lucro do banco, sem o qual não 

poderá o mesmo crescer, acumular patrimônio e remunerar os seus 

acionistas." (Trecho do voto no REsp nº 271.214-RS).[1] Há que se 

considerar, ainda, que a política de juros altos é estimulada pelo próprio 

Governo, por ser mecanismo de contenção do consumo e, via de 

consequência, da inflação. Ou seja: "como imaginar que, tendo despesas 

de manutenção (aluguéis, pessoal, propaganda, impostos, etc.) mais os 

riscos próprios da atividade e a exigência de um mínimo lucro para 

suportar esses encargos, estivessem as instituições financeiras limitas a 

emprestar por uma taxa de 12% a.a.?" (trecho do voto do Ministro Ari 

Pargendler no REsp nº 271.214-RS). Dessarte, não se pode acoimar de 

abusiva determinada taxa de juros somente com base na alegada 

estabilidade econômica do país, olvidando-se dos demais aspectos que 

vigem no sistema financeiro, notadamente a política monetária pública. A 

alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que 

a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente 

excessiva e em descompasso com o mercado, na época da contratação 

do mútuo. Não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão 

do pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece a taxa de juros 

avençada, até porque, inexistem provas que os juros contratados violaram 

a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração. Neste 

sentido, é pacífico o entendimento do STJ: "No que se refere à taxa de 

juros, prepondera a legislação específica, Lei nº 4.595/64, da qual resulta 

não mais existir, para as instituições financeiras, a restrição constante da 

Lei de Usura, devendo prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 

596 do Supremo Tribunal Federal, desde que não se ultrapasse, 

abusivamente, a taxa média de mercado (...)" (Resp nº 337.031/RS, 3ª 

Turma, rel. Min. Castro Filho, ementa parcial). "AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS 

VEDADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JUROS REMUNERATÓRIOS 

ACIMA DE 12 % AO ANO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. A 

limitação dos juros à taxa de 12% ao ano, estabelecida pelo Decreto nº 

22.626/33, não se aplica às operações realizadas por instituições 

financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súm. 596/STF). A 

egrégia Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos Recursos 

Especiais ns. 271.214-RS, 407.097/RS e 420.111/RS, em 12.03.03, 

consolidou o entendimento de que a abusividade da pactuação dos juros 

remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a 

comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo 

insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de 

haver estabilidade inflacionária do período. - Recurso parcialmente 

conhecido e, nessa extensão, provido" (REsp nº 334.742/RS, 4a Turma, 

rel. Min. Cesar Asfor Rocha, ementa parcial). Também restou pacificado, 

no Colendo STJ, o entendimento sobre a periodicidade da capitalização 

dos juros inferior a um ano, com a edição da Súmula nº 539, publicada em 

15/06/2015: "Súmula 539, do STJ: É permitida a capitalização de juros com 

periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições 

integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada.". Portanto não há, portanto, como modificar a 

taxa contratualmente ajustada. Quanto ao pedido de concessão das 

benesses da Justiça Gratuita, observa-se que os documentos juntados 

pelo embargante no Num. 18791440, não comprova sua situação de 

hipossuficiente, vez que a última anotação de sua CTPS consta seu 

desligamento no ano de 2016, motivo pelo qual indefiro o pedido. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos monitórios e, via da 

consequência, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória. 

Condeno o embargante a pagar ao embargado a importância de R$ 

32.708,14 (trinta e dois mil, setecentos e oito reais e catorze centavos), 

sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do 

vencimento e juros de 1% a.m, não capitalizados, a partir da citação. 

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes a favor do patrono da instituição 

financeira, em verba que arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em 

julgado, não havendo pagamento do débito, converto o mandado monitório 

em título judicial, devendo o feito prosseguir para execução do débito. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito [1] Trecho do voto no REsp nº 

271.214-RS.
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Processo Número: 1005107-26.2017.8.11.0003
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ERILENE MESSIAS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005107-26.2017.8.11.0003. Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c indenização por danos morais Autora: Erilene 

Messias dos Santos Ré: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A Vistos etc. ERILENE MESSIAS DOS SANTOS, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também qualificada no processo, 

visando obter a declaração de inexistência de dívida. A autora aduz ser 

consumidora da ré, identificada pela Unidade Consumidora nº 6/107819-5. 

Diz que a ré emitiu fatura extraordinária com vencimento em 30.07.2017, 

no valor de R$ 10.834,12 (dez mil, oitocentos e trinta e quatro reais e doze 

centavos). Argumenta ter recebido correspondência da ré, informando 

que foi realizada inspeção na UC onde foi constatado irregularidades, 

razão pela qual foi emitida a fatura extraordinária e que o seu não 

pagamento ensejaria na inscrição de seu nome no cadastro de proteção 

ao crédito e interrupção do fornecimento de energia. Sustenta que os atos 

praticados pela requerida são arbitrários e ilegais. Invoca a proteção da 

tutela jurisdicional para a declaração da inexistência de relação jurídica 

entre as partes e o ressarcimento do dano descrito na inicial. Juntou 

documentos. O pedido de tutela provisória de urgência foi deferido (Num. 

9271267). Citada, a ré apresentou defesa (Num. 10086111). Diz ter 

vistoriado o imóvel de posse da autora onde foi constatado um defeito no 

medidor que ocasiona desvio/troca de fase de energia, o qual ocasionava 

a usuária um faturamento menor do consumo, vez que parte da energia 

elétrica era desviada sem que houvesse o faturamento. Alega que adotou 

todos os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 

Aduz que, em razão disso, promoveu a revisão no faturamento do serviço 

prestado, gerando uma diferença a menor do que aquele efetivamente 

consumido. Sustenta a legalidade dos atos fiscalizatórios, inclusive 

oportunizando a consumidora o contraditório e ampla defesa. Requer a 

improcedência do pedido inicial. A demandada, valendo-se da faculdade 

prevista no Código de Processo Civil, manejou pedido 

contraposto/reconvenção visando o reconhecimento para recebimento da 

fatura para imediata execução. Juntou documentos posteriores. Tréplica 

(Num. 12066065). A autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide, 

tendo a ré pleiteado a produção de prova oral. Realizada a audiência de 

instrução, ambas as partes não arrolaram testemunhas e desistiram da 

colheita do depoimento pessoal. Apresentaram alegações finais na forma 

remissiva. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

EXAMINADOS. DECIDO. In casu, a autora alega que a demandada apurou, 

de forma unilateral, a existência de irregularidade no medidor de consumo 

de energia de sua unidade consumidora, gerando a emissão de fatura no 

valor de R$ 10.834,12 (dez mil, oitocentos e trinta e quatro reais e doze 

centavos), referente a consumo não faturado do período de 21 meses 

relativo à 07/2015 a 03/2017. Diferentemente do alegado pela autora, por 

ocasião da inspeção, em 13.04.2017, a concessionária emitiu o Termo de 

Ocorrência e Inspeção nº 590839, onde foi constatado "desvio de energia 

no ramal de entrada", o que ocasiona o desvio de energia no ramal de 

entrada, sendo que por ocasião da inspeção foi encaminhado em 

31.05.2017, carta ao cliente narrando o apurado, conforme juntado na 

exordial. Vê-se, assim, que a proprietária do imóvel foi devidamente 

notificada, não sendo verdadeira, portanto, a alegação de que o 

procedimento foi unilateral. A prova objetiva produzida é que, por 

inoperância, o medidor marcava consumo menor do que o real, o que 

beneficiou diretamente a consumidora, ao analisar o histórico de contas 

juntado pela autora no Id. 9206699 e as faturas constantes no Id. , que 

segue: Mês Consumo (KW) Valor Período anterior ao recuperado 06/2015 

733 R$ 626,39 07/2015 591 R$ 479,63 Período recuperado 08/2015 102 

R$ 84,63 09/2015 134 R$ 95,48 (...) 01/2017 114 R$ 84,62 02/2017 165 R$ 

125,16 03/2017 234 R$ 177,23 Após a Vistoria – 13.04.2017 04/2017 317 
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R$ 232,52 05/2017 14.069 R$ 10.834,12 – objeto da lide 06/2017 502 R$ 

417,53 07/2017 416 R$ 327,25 Registra-se que a demandante limita-se, 

tão-somente, em afirmar que a diferença apurada não reflete o seu 

consumo. Entretanto, não demonstrou motivos plausíveis que ensejasse a 

diminuição do seu consumo de energia após o mês de julho/2015 e o 

aumento do consumo em momento posterior a vistoria, mesmo após 

ser-lhe oportunizado a produção de prova em audiência, não dando 

credibilidade nas alegações de que a cobrança não condiz com o utilizado 

na UC. Consoante o disposto no artigo 129 da Resolução nº 414/2010, da 

ANEEL, vigente à época da inspeção, 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, sendo que para comprovar eventual 

irregularidade, deve, dentre outros, "solicitar perícia técnica, a seu critério, 

ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal" 

(artigo 129, §1º, inciso II) Outrossim, foi encaminhada a proprietária do 

imóvel notificação acerca das irregularidades e do débito apurado, 

decorrente do consumo não faturado, sendo-lhe oportunizada a 

apresentação de recurso administrativo, em caso de discordância. Dessa 

forma, depreende-se do conjunto probatório carreado aos autos que os 

direitos constitucionais ao efetivo contraditório e à ampla defesa restaram 

observados, na medida em que, após a inspeção realizada, facultou-se a 

consumidora acompanhar a apuração da irregularidade que lhe fora 

atribuída. Nesse contexto, conforme narrado acima, o histórico de 

consumo juntado na inicial, reputa-se incompatível com o consumo 

verificado anteriormente à regularização da unidade com o consumo real 

subsequente. Para o cálculo das diferenças na medição do consumo de 

energia, verifica-se que a concessionária de energia elétrica utilizou-se de 

metodologia expressamente autorizada pela ANEEL, na Resolução nº 

456/2000: Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento 

irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha 

provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido 

qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes 

providências: IV - proceder a revisão do faturamento com base nas 

diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por 

meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do 

disposto nos arts. 73, 74 e 90: c) no caso de inviabilidade de utilização de 

ambos os critérios, determinação dos consumos de energia elétrica e/ou 

das demandas de potência ativas e reativas excedentes por meio de 

estimativa, com base na carga instalada no momento da constatação da 

irregularidade, aplicando fatores de carga e de demanda obtidos a partir 

de outras unidades consumidoras com atividades similares. A utilização do 

critério supracitado como parâmetro é razoável e legal para possibilitar a 

apuração do total da energia consumida e não faturada. A Resolução nº 

456/2000, que prevê de forma expressa a utilização de tal metodologia, foi 

expedida dentro do âmbito de competência da ANEEL, que é a agência 

reguladora responsável pela regulamentação e normatização das relações 

entre concessionárias e consumidores no setor energético. Mesmo com a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, não há como 

afastar a utilização do critério supracitado. O CDC não prevê qualquer 

regra para a apuração de consumo de energia a menor, enquanto que a 

Resolução da ANEEL trata especificamente sobre a matéria. Além disso, a 

possuidora da unidade consumidora tem o dever de zelar pela integridade 

do medidor de consumo, ficando sujeito às penalidades pelo 

descumprimento de tal ônus, pois o aparelho encontra-se sob sua 

custódia e responsabilidade, conforme acima explicitado, sendo certo que 

da irregularidade lhe restou benefício de um consumo maior. Importante 

salientar ainda que o crédito da demandada não constitui uma penalidade 

imposta a consumidora em razão da alteração no medidor, mas, apenas, a 

arrecadação daquilo que foi efetivamente gasto e não foi pago. Assim, 

ainda que a demandante não tenha realizado qualquer intervenção no 

medidor, ela se beneficiou pelo fornecimento de energia que não foi 

faturado, sendo devedora do valor apurado pela ré em observância aos 

princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e da 

Resolução nº 456/2000, da ANEEL. Nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL. CEMIG. IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. REGULAR 

INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. CONVITE PARA 

COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DO 

CONSUMO NÃO FATURADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANEEL N. 

414/10. LEGALIDADE DO DÉBITO APURADO. DANOS MORAIS 

INCABÍVEIS. Constatada violação do aparelho medidor de energia elétrica, 

o débito relativo ao consumo não faturado deve ser apurado nos termos 

do art. 130, III, da Resolução ANEEL n. 414/2010. Assim, comprovada a 

adulteração do equipamento de medição e não tendo havido nenhuma 

irregularidade no procedimento de cobrança adotado pela ré, não há falar 

em danos morais. O fato do autor não participar da calibração técnica do 

medidor retirado de sua unidade consumidora, não conduz à ilicitude do 

procedimento administrativo, mormente se, comunicado a acompanhar a 

avaliação, quedou-se inerte. (TJMG - Apelação Cível 

1.0040.11.011824-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 5ª 

CÂMARA CÍVEL). EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA DE DÉBITO 

DECORRENTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO FATURADO 

PELA CEMIG - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - TERMO DE OCORRENCIA DE 

IRREGULARIDADE ASSINADO POR EMPREGADO DA EMPRESA - 

APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - RESPEITO AO PRINCÍPIO DO 

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - AUMENTO DOS ÍNDICES DE 

CONSUMO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - PERÍCIA TÉCNICA - 

LEGALIDADE DA COBRANÇA - CRITÉRIO DE AFERIÇÃO DO DÉBITO - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 130 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº. 414/2010 - 

REFORMA DA SENTENÇA. 1 - É válida a intimação realizada na pessoa, 

que se apresenta, sem ressalvas, na sede e como representante da 

empresa, eis que incidente, nesse caso, a consagrada teoria da 

aparência. 2 - Se a concessionária de energia elétrica apurou débito 

devido pelo consumidor, respeitando o princípio do contraditório e da 

ampla defesa, em virtude de comprovada violação de medidor, resta 

patente a possibilidade de acertamento da quantia. 3 - Realizado relatório 

de calibração no aparelho, que confirma o registro a menor da energia 

elétrica utilizada, resta corroborado o prejuízo da concessionária, 

confirmado pelo aumento do consumo registrado após a substituição do 

medidor violado. 4 - O cálculo dos valores referentes ao consumo de 

energia elétrica não faturada deve ser realizado conforme as regras da 

Resolução ANEEL 414/2010. (TJMG - Apelação Cível 

1.0194.11.007062-1/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª 

CÂMARA CÍVEL). Forçoso concluir que constatada a regularidade e a 

legitimidade do crédito apurado pela concessionária, em virtude da revisão 

do faturamento de consumo de energia elétrica na unidade consumidora 

da autora, não há que se falar na anulação do débito e, tampouco, na 

condenação da ré, em danos morais. Em relação ao pedido 

contraposto/reconvenção, deixo de apreciá-lo, pela inexistência do 

recolhimento das devidas custas em relação ao pretenso pleito. Ex positis, 

e de tudo mais que dos autos consta julgo improcedente o pedido inicial. 

Condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, a favor do patrono da ré, em verba que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC. A 

sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez 

que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em 

julgado ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO
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Advogado(s) Polo Passivo:
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1008559-44.2017.8.11.0003. Ação Repetição de Indébito c/c 

Indenização por Danos Morais Requerente: Aparecida Neves Ribeiro 

Requerida: Agiplan Promotora de Vendas Ltda Vistos etc. APARECIDA 

NEVES RIBEIRO, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra AGIPLAN 

PROMOTORA DE VENDAS LTDA, também qualificada no processo. A 

autora alega ter firmado contrato de empréstimo junto a ré, sendo 

disponibilizado o importe de R$ 1.216,82, para pagamento em quatro 

parcelas de R$ 412,00, cuja quantia seria debitada junto a sua conta 

bancária. Sustenta que efetuou pagamento de todas as parcelas e mesmo 

assim a demandada continuou realizando os descontos. Que procurou a 
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requerida para averiguar o valor devido, sendo-lhe informado o saldo 

devedor de R$ 2.800,00, onde para liquidação perfazia o quantum de R$ 

1.404,98. Afirma que não deve tal quantia e que os atos praticados pela 

demandada lhe trouxeram prejuízos. Requer a procedência do pleito inicial. 

Juntou documentos. A tutela provisória de urgência foi indeferida (Num. 

12012895). Citada a requerida apresentou defesa (Num. 18364911). 

Preliminarmente, arguiu impugnação ao valor da causa e pugna pela 

retificação do polo passivo para Banco Agibank. No mérito, sustenta que o 

crédito liberado a autora foi depositado em conta corrente de sua 

titularidade para pagamento em 12 parcelas de R$ 400,00, sendo que o 

importe de R$ 12,00 refere-se a contratação de seguro de vida. Em longas 

razões, alega a inexistência de defeito na prestação de serviços, vez que 

o contrato de empréstimo já foi liquidado, não havendo, portanto, dever de 

indenizar. Pugna pela improcedência do pleito inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (Num. 19568280). A autora pleiteou o julgamento antecipado da 

lide, tendo a requerida permanecido inerte. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no estado em 

que se encontra. Conheço diretamente do pedido, eis que a questão de 

mérito prescinde da produção de provas, na forma do art. 355, I, do CPC. 

O entendimento jurisprudencial é uníssono neste sentido: "Presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. 

Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 17.9.1990). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3-SP/93). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 

inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado." (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. Primeiramente, 

passo a análise da questão preliminar suscita na defesa. Defiro o pedido 

de retificação do polo passivo para constar Banco Agibank. Quanto a 

impugnação ao valor da causa, vê-se que a autora cumpriu os preceitos 

do artigo 292, V e VI, do CPC, onde o quantum fixado é aquele que se 

pretende auferir. Veja: “art. 292 – O valor da causa constará da petição 

inicial ou da reconvenção e será: (...) V - na ação indenizatória, inclusive a 

fundada em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles;” Sendo assim, rejeito a preliminar. Da análise dos autos, 

observa-se que a requerente busca locupletação utilizando-se da própria 

torpeza. O pleito indenizatório vem sustentado na prática de ilícito pela 

demandada, ao argumento de que houve descontos indevida de parcelas, 

cuja dívida já se encontrava quitada. O Código Civil determina que tem 

responsabilidade subjetiva civil de indenizar perante aquele que sofreu 

dano, quem praticou conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo e 

ainda quem se responsabilizou por aquele que praticou o ato. No caso, a 

lide versa sobre responsabilidade civil aquiliana, de ordem subjetiva, já que 

a autora imputa a ré má prestação de serviço, vez que alega que 

contratou empréstimo para pagamento em 04 (quatro) parcelas e mesmo 

após sua quitação permaneceram os descontos em sua conta bancária. 

Para a configuração da obrigação de indenizar no campo da 

responsabilidade subjetiva exige-se a presença de três elementos 

indispensáveis, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira: "a) em 

primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange 

comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem 

necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em 

segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido 

de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de 

natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o 

estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro, de forma a 

precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos 

negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não 

teria havido o atentado ao bem jurídico."[1] Ora, os contratos juntados nos 

autos comprovam que a autora contratou empréstimo junto a ré no valor 

de R$ 2.108,54, onde a quantia de R$ 1.216,81, foi creditada em sua conta 

bancária e o importe de R$ 841,03, utilizado para pagamento de saldo 

devedor existente e em razão disso se comprometeu em realizar o 

pagamento de R$ 400,00 em doze parcelas (Num. 18364914). Ainda, 

consta a adesão ao seguro de vida – plano prata, para pagamento mensal 

da importância de R$ 12,00 (Num. 18364915). É incontroverso a existência 

de relação jurídica entre as partes e que em razão do contrato firmado 

ensejou o crédito de valores e a consequente obrigação de pagar o preço 

nas parcelas pactuadas. E, apesar as ilações constantes na inicial e na 

impugnação, a demandante nada comprovou, apesar de ter-lhe sido 

oportunizado a produção de outras provas; tampouco refutou a assinatura 

aposta nos contratos. Limitou-se, apenas, em arguir a existência dos 

danos por não ter firmado a quantidade de parcelas descritas no 

documento juntado pela ré. Fundamenta seu pedido, tão-somente, na 

alegada ausência de relação jurídica concernente na contratação das 08 

(oito) parcelas remanescentes, do total de 12, reconhecendo como devida 

somente 04 (quatro). O processualista Fredie Didier Júnior traz a lição 

acerca do ônus da prova: "Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais 

uma obrigação. Ônus, segundo GOLDSCHMIDT, são imperativos do próprio 

interesse, ou seja, encargos, sem cujo desempenho o sujeito se põe em 

situações de desvantagem perante o direito". (in "Curso de Direito 

Processual Civil", Vol. 2, 2ª edição, Ed. Podivm, , pág: 72).[2] Concluindo 

que: "Compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os 

elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega 

deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade 

do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal é a maior 

interessada no seu reconhecimento e acolhimento".[3] Sendo assim, resta 

clarividente que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, não 

se descurando do que determina a regra insculpida no art. 373, I, do CPC, 

e, ausente a prova de qualquer que seja dos elementos autorizadores da 

indenização civil, não há que se falar em dever de indenizar. A 

jurisprudência também é neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Não havendo comprovação do ato 

ilícito praticado pela ré, nem dos danos sofridos, não há como considerar 

presente o dever de indenizar os danos materiais e morais alegados pela 

autora. Improcedência da demanda que se impõe. Apelo desprovido" 

(TJMG, AC n. 70016513012, Quinta Câmara Cível, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - LOCATÁRIO - PEDIDO DE 

RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES 

DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO - REAJUSTE DE 

ALUGUÉIS - ÍNDICES APLICADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - 

ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Para que se condene 

alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, seja pelo de 

caráter material, é preciso que se configurem os pressupostos ou 

requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a culpa do agente, em 

caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de causalidade entre a 

atuação deste e o prejuízo. O ônus da prova, conforme estabelecido no 

art. 333, I, do CPC, incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito. (...)" (TJMG, AC n. 1.0024.01.066426-6/001, 17ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Eduardo Mariné da Cunha). Constitui ônus da autora da ação 

demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais do pretendido direito, 

enquanto a ré cabia exibir, de modo concreto, coerente e seguro, os 

elementos que possam desconstituir a proposição formulada pela 

demandante, o que ocorreu, vez que juntou o contrato firmado entre as 

partes, não tendo a demandante logrado êxito em demonstrar que a 

contratação ocorreu de forma diversa. Moacyr Amaral dos Santos, com 

base em CHIOVENDA, cita duas normas básicas sobre a distribuição da 

prova, a saber: "1ª) Compete, em regra, a cada uma das partes fornecer 

os elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor cabe a prova 

dos fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos fatos que, de 

modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles (prova contrária, 

contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) Compete, em 

regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova do fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, quanto 

ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio de 

exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor" [4] Sobre o tema, 

merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição 

jurisprudencial: "A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não 

foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do 
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TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, 

in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. 

Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611). Sobre a configuração do 

dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: "Não é também 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. 

Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus 

pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem 

excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, 

nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir 

sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras 

para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da 

sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da 

alegria é uma constante do comportamento humano universal"[5] Na 

mesma linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: 

"Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, 

que só se deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no 

trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio 

psicológico do indivíduo' (Programa, cit., p. 78)"[6] "O mundo não é 

perfeito, contratos se rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem 

doenças, devendo o homem médio estar preparado para suportar a 

angústia decorrente de tais fatos, inerentes à própria condição humana, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais em tais 

circunstâncias ressalvadas situações especiais capazes de dar causa a 

angústia extrema" (Apelação Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) 

O dano moral é a lesão a um interesse não patrimonial, seja em 

decorrência da ofensa a um bem jurídico extrapatrimonial (dano moral 

direto), ou em função de uma afronta a um bem jurídico patrimonial (dano 

moral indireto). Evidencia-se na dor, sofrimento, no abalo psicológico, no 

constrangimento ou na indignação por uma ofensa sofrida, não restando 

caracterizado pelo simples aborrecimento, dissabor, frustração ou 

desgaste emocional decorrente de excessiva sensibilidade ou 

irritabilidade. No caso em exame a autora da ação indenizatória não logrou 

êxito em provar os alegados danos e culpa da requerida, o que acarreta 

na improcedência do pedido. Ex Positis, e de tudo mais que dos autos 

consta, julgo improcedente o pedido inicial. Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a 

favor do patrono da demandada, em verba que fixo em R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência, 

referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os 

requisitos legais, vez que a demandante é beneficiária da assistência 

judiciária gratuita. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito [1] in 

"Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do 

Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. p.661. [2] in "Curso de Direito 

Processual Civil", Vol. 2, 2ª edição, Ed. Podivm, pág: 72. [3] Idem, ibidem, 

pág. 75. [4] Primeiras Linhas de Direito Processual Civil', II/343-345 e 347. 

[5] Direito Civil, 4ª ed., São Paulo: Atlas, v. IV, p. 39. [6] Responsabilidade 

Civil, 8ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 549.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000810-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DINAH ALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000810-39.2018.8.11.0003 Ação Ordinária c/c 

Indenização Por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

Requerente: Dinah Alves de Paula Requerido: Banco Cetelem S/A Vistos 

etc. DINAH ALVES DE PAULA, qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra BANCO CETELEM S/A, também 

qualificado no processo, visando a declaração de inexistência de débito e 

reparação dos danos descritos na inicial. A autora alega que é 

aposentada, e que contraiu empréstimo junto ao banco demandado no 

valor de R$ 9.767,29 (nove mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte 

e nove centavos), sendo o valor de R$ 8.623,29 (oito mil seiscentos e 

vinte e três reais e vinte e nove centavos) a ser pago em 72 parcelas 

consecutivas no valor de R$ 263,90 (duzentos e sessenta e três reais e 

noventa centavos), e o valor de R$ 1.144,00 (um mil cento e quarenta e 

quatro reais) na forma de Cartão de Credito, com desconto mensal 

reservado de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais). Argui que a contratação 

ocorreu de forma diversa da solicitada. Sustenta que somente tomou 

conhecimento que o empréstimo foi liberado de forma adversa do 

contratado ao receber as faturas mensais do cartão de credito. Diz que 

não efetuou a contratação de cartão de credito, e que este nunca foi 

desbloqueado ou utilizado, tendo apenas ido ao banco e sacado o valor 

que está disponível. Argui que os atos praticados pelo demandado são 

ilegais e lhe trouxeram dissabores, razão pela qual pretende o 

ressarcimento dos danos. Requer a procedência do pleito inicial. Juntou 

documentos. A tutela antecipada foi indeferida (Id. 12581874), tendo sido 

interposto recurso de agravo de instrumento, o qual foi indeferido (id. 

15388962). Citado, o requerido apresentou defesa (Id. 14298439). Alega 

em preliminar o instituto da decadência e impugna a concessão da justiça 

gratuita concedida a autora. Sustenta a existência de relação jurídica entre 

as partes, sendo que houve contrato firmado entre as partes. Em longas 

razões, alega a inexistência de defeito na prestação de serviços e no 

dever de indenizar. Pugna pela improcedência do pleito inicial. Juntou 

documentos. Tréplica (Id. 15953896). Intimados a especificarem as provas 

que pretendem produzir, a parte ré pleiteou pela designação de audiência 

de instrução. A parte autora renunciou a produção de outras provas. 

Tentativa de conciliação sem êxito (Id. 22428470). Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra. Trata-se de matéria unicamente de direito e 

prescinde da produção de outras provas, vez que as provas constantes 

nos autos são aptas para o deslinde da lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. O banco requerido alega em 

preliminar que o direito de pretensão autoral foi atingido pelo instituto da 

decadência. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o 

termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação 

indenizatória é a data em que o consumidor toma ciência do registro 

desabonador. De acordo com o art. 206, § 3º, V, CC, o prazo prescricional 

inicia-se a partir do momento em que nasce a pretensão, ou seja, a partir 

da possibilidade de se exigir em juízo o cumprimento de determinada 

prestação, sendo que para reparação civil temos prazo prescricional de 

três anos. Analisando os autos, vê-se que a autora tomou ciência dos 

descontos em julho de 2017. Dessa forma, não decaiu o direito de pleitear 

em juízo. Quanto a preliminar de impugnação a concessão da justiça 

gratuita deferida a autora, sem razão o demandado. O requerido aduz que 

não foi comprovado na inicial que a requerente é hipossuficiente. 

Verifica-se no Id. 11698228, que a autora declara-se pobre na acepção 

jurídica do termo, razão pela qual lhe foi deferido o benefício da 

gratuidade. A declaração da parte, no sentido de que é pobre forma 

presunção relativa de veracidade que, no caso dos autos, não restou 

desfeita por qualquer elemento seguro em sentido diverso. Não se pode 

olvidar que o acesso à justiça é exercício da cidadania. O art. 5º, LXXIV, 

CF/88 determina que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Exige-se a 

comprovação da pobreza jurídica. Já a Lei 1.060/50 se contenta com a 

declaração de que a parte não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua 

família [art. 4º, caput]. Conclui-se: é beneficiário de assistência jurídica 

integral e gratuita quem não possui, comprovadamente, recursos 

suficientes. Mas, para gozar dos benefícios da assistência judiciária e de 

justiça gratuita [tão-somente estes, que são regulados pela Lei 1.060/50], 

basta a declaração de insuficiência de recurso. Neste sentido, o STF já 

firmou a compatibilidade da assistência judiciária e justiça gratuita 

reguladas pela Lei 1.060/50 com o art. 5º, LXXIV, CF/88. Portanto, para se 

obter a assistência judiciária basta a declaração, feita pelo próprio 

interessado. Presume-se pobre quem afirmar esta condição, nos termos 

do art. 4º, §1º, da Lei 1.060/50 [presunção juris tantum]. Ademais, a autora 
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juntou aos autos cópia do extrato de seu benefício previdenciário (Id. 

12032091), o que comprova a alegada hipossuficiência. Desta forma, 

rejeito as preliminares arguidas. O fim colimado na exordial cinge-se no 

pedido de declaração de inexistência de débito e ressarcimento dos danos 

descritos na inicial. A requerente alega a inexistência da contratação de 

empréstimo consignado com descontos em sua folha de pagamento, e que 

tal contratação advém de atos ilícitos. O Código Civil determina que tem 

responsabilidade subjetiva civil de indenizar perante aquele que sofreu 

dano, quem praticou conduta antijurídica e causou diretamente o prejuízo e 

ainda quem se responsabilizou por aquele que praticou o ato. No caso, a 

lide versa sobre responsabilidade civil aquiliana, de ordem subjetiva, já que 

o autor imputa ao réu má prestação de serviço, vez que alega que não 

efetuou a contratação de empréstimos, tampouco, autorizou quem quer 

que seja a fazê-lo em seu nome, junto ao demandado. Para a configuração 

da obrigação de indenizar no campo da responsabilidade subjetiva 

exige-se a presença de três elementos indispensáveis, segundo lição de 

Caio Mário da Silva Pereira: "a) em primeiro lugar, a verificação de uma 

conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por 

comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o 

propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e 

em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um 

e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta 

antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do 

comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem 

jurídico." A demandante nada comprovou, limitou-se em arguir a existência 

dos danos. Fundamenta seu pedido, tão-somente, na alegada ausência de 

contratação do cartão de crédito, no valor do desconto no importe de R$ 

44,00 (quarenta e quatro reais). A instituição financeira juntou aos autos 

contrato firmado entre as partes, conforme se vê no Id. 14298557. Ainda, 

a própria demandante alega na inicial que recebeu o valor de R$ 9.767,29 

(nove mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) em 

sua conta corrente tendo efetuado o saque. O processualista Fredie Didier 

Júnior traz a lição acerca do ônus da prova: "Ônus é o encargo atribuído à 

parte e jamais uma obrigação. Ônus, segundo GOLDSCHMIDT, são 

imperativos do próprio interesse, ou seja, encargos, sem cujo 

desempenho o sujeito se põe em situações de desvantagem perante o 

direito". (in "Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 2ª edição, Ed. 

Podivm, , pág: 72). Concluindo que: "Compete, em regra, a cada uma das 

partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato 

que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para 

convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua 

pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e 

acolhimento". Sendo assim, resta clarividente que a autora não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, não se descurando do que determina 

a regra insculpida no art. 373, I, do CPC, e, ausente a prova de qualquer 

que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se 

falar em dever de indenizar. A jurisprudência também é neste sentido: 

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E 

MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Não havendo 

comprovação do ato ilícito praticado pela ré, nem dos danos sofridos, não 

há como considerar presente o dever de indenizar os danos materiais e 

morais alegados pela autora. Improcedência da demanda que se impõe. 

Apelo desprovido" (TJMG, AC n. 70016513012, Quinta Câmara Cível, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

LOCATÁRIO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E 

MORAIS DECORRENTES DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 

- REAJUSTE DE ALUGUÉIS - ÍNDICES APLICADOS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Para que 

se condene alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, 

seja pelo de caráter material, é preciso que se configurem os 

pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a 

culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de 

causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. O ônus da prova, 

conforme estabelecido no art. 333, I, do CPC, incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito. (. . .)" (TJMG, AC n. 

1.0024.01.066426-6/001, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Mariné da 

Cunha). Constitui ônus da autora da ação demonstrar as circunstâncias 

básicas e essenciais do pretendido direito, enquanto ao réu cabe exibir, 

de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que possam 

desconstituir a proposição formulada pelo demandante. Moacyr Amaral 

dos Santos, com base em CHIOVENDA, cita duas normas básicas sobre a 

distribuição da prova, a saber: "1ª) Compete, em regra, a cada uma das 

partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor 

cabe a prova dos fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos 

fatos que, de modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles 

(prova contrária, contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) 

Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova 

do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, 

quanto ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio 

de exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor" Sobre o tema, 

merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição 

jurisprudencial: "A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não 

foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do 

TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, 

in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. 

Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611). Sobre a configuração do 

dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: "Não é também 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. 

Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus 

pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem 

excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, 

nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir 

sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras 

para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da 

sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da 

alegria é uma constante do comportamento humano universal" Na mesma 

linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: "Para evitar 

excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se 

deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo' (Programa, cit., p. 78)" "O mundo não é perfeito, contratos se 

rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem doenças, devendo o 

homem médio estar preparado para suportar a angústia decorrente de tais 

fatos, inerentes à própria condição humana, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais em tais circunstâncias ressalvadas 

situações especiais capazes de dar causa a angústia extrema" (Apelação 

Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) O dano moral é a lesão a um 

interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem 

jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta 

a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto). Evidencia-se na dor, 

sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por 

uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples 

aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de 

excessiva sensibilidade ou irritabilidade. No caso em exame a demandante 

da ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e 

culpa do requerido, o que acarreta na improcedência do pedido. Ex Positis, 

e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido inicial. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, este a favor do patrono do demandado, em verba que fixo 

em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A 

sucumbência, referente aos honorários e custas, somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que a demandante é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008185-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA PARREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT7245-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO da parte executada para que pague o valor devido, 

acrescidas de eventuais custas processuais, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir a multa legal e honorários advocatícios sobre o 

débito, nos termos do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo acima, terá o devedor o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 525 do mesmo Diploma Processual.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009119-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO APELA/AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004356-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RIGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA APELADA/AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000867-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ALMEIDA DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

DEBORA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA CONTERATTO (EXECUTADO)

PAULO GIOVANI OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA NO PRAZO 

LEGAL SE MANIFESTAR SOBRE A EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE, ID. 

23901334.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006539-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS LINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006539-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DAS 

GRACAS LINA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: OI MÓVEL 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: 23/07/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de abril 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: 1006542-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MEGATON ICAMENTO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(REU)

 

PROCESSO n. 1006542-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MEGATON 

ICAMENTO E MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA - ME ADVOGADO(S) 

DO RECLAMANTE: ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS, ONEIDE 

RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS POLO PASSIVO: PORTO SEGURO 

NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 23/07/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de abril 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: 1006543-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THAGORY HENRIQUE AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

 

PROCESSO n. 1006543-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:THAGORY 

HENRIQUE AMARAL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JORDANIA 

BARCELO DA SILVA POLO PASSIVO: AYMORE 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: 23/07/2020 Hora: 15:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de abril 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: 1013003-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONTAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GLEYCI REGINA DIAS NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Certidão de Decurso de Prazo Certifico que a 

contestação (ID 31215009) foi apresentada tempestivamente. Assim, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para, caso queira, em 

cinco dias, apresentar impugnação. REQUERENTE: MONTAK INDUSTRIA E 
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COMERCIO LTDA - EPP REQUERIDO: GLEYCI REGINA DIAS NEVES . 

RONDONÓPOLIS, 14 de abril 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: 1006549-22.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO KERN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GIBIM BEZERRA OAB - MT21730/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1006549-22.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALBERTO KERN 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILLA GIBIM BEZERRA 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: 23/07/2020 Hora: 16:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 

de abril 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: 1006320-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. F. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. C. T. P. (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte autora para tomar 

ciência da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006562-21.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

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)

 

PROCESSO n. 1006562-21.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANE 

RIBEIRO DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2020 Hora: 08:20 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de abril 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: 1006563-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006563-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANO 

BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

YUJI YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2020 Hora: 08:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de abril 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: 1006565-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDUMIRO SILVEIRO DO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILER MARQUES RIBEIRO OAB - MT12269/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006565-73.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VALDUMIRO 

SILVEIRO DO SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WILER 

MARQUES RIBEIRO POLO PASSIVO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

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: 27/07/2020 Hora: 09:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 

de abril 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: 1006568-28.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006568-28.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DENISE 

APARECIDA DE ALVARENGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS 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: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2020 

Hora: 09:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - 

CEP: 78710-100 . 14 de abril 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: 1006572-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006572-65.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO GABRIEL 

LIMA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 27/07/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de abril 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: 1006573-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL LIMA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006573-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOAO GABRIEL 

LIMA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA 

FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO 

PADRONIZADO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 27/07/2020 Hora: 10:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 

de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006524-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MORAIS PAULO DE OLIVEIRA (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 DECISÃO Processo: 1006524-09.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARIA JOSE MORAIS PAULO DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos, etc. Primeiramente, RECEBO a 

inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código. A questão 

posta nos autos requer profunda análise da verossimilhança do direito 

invocado na exordial, sendo que os elementos autorizadores da medida 

devem estar sobejamente provados. Por tais considerações, POSTERGO a 

análise do pedido liminar para, inicialmente, remeter cópia dos autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico – NAT/TJMT, nos termos da orientação contida 

no ofício circular nº 726/2013-CGJ/CSC, a qual recomendou: “(...) o 

cumprimento às seguintes recomendações (...) com vistas à eficiência e à 

uniformização de procedimentos ligados às decisões judiciais proferidas 

em ações que envolvam pedidos de assistência à saúde pública: a) 

orientação aos magistrados para que remetam ao NAT (Núcleo de Apoio 

Técnico), para consulta técnica, pedidos de providências médicas, 

hospitalares ou farmacêuticas que não contiverem expressa e clara 

‘justificativa’ da urgência invocada” (...). Após, voltem-me os autos 

conclusos. Às providências, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004695-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA PATRICIA DOS REIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/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 1º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004695-90.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: ERICA PATRICIA DOS REIS OLIVEIRA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

ÉRICA PATRÍCIA DOS REIS OLIVEIRA, ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, pleiteando como tutela de urgência que a requerida se abstenha de 

inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de 

interromper o fornecimento de energia elétrica na respectiva UC, e, ainda, 

se abstenha de lançar o valor das parcelas referente ao Termo de 

Confissão de Dívida, no valor de R$504,41 (quinhentos e quatro reais e 

quarenta e um centavos), nas faturas mensais. 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. Analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão em parte 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 cobranças descritas na inicial, nos valores de R$ 

7.097,12, tendo em vista que se trata de cobrança referente à 

“anormalidade no medidor que provocou faturamento inferior” (carta ao 

cliente anexado). Alega ainda, que diante dos tais débitos teve o 

fornecimento de energia elétrica suspenso em sua Unidade Consumidora, 

deste modo, mesmo não concordando com o valor cobrado, se viu 

obrigada assinar um Termo de Confissão de Dívida, no qual parcelou o 

valor cobrado em 12 parcelas de R$504,41, com entrada de R$1,420,00, 

para ter o fornecimento de sua energia restabelecida, uma vez que 

necessitava com urgência. Ocorre que diante do não pagamento do débito 

a empresa reclamada poderá suspender o fornecimento de energia em 

sua unidade consumidora, bem como de incluir seu NOME/CPF nos Órgãos 

de Proteção ao Crédito e protestos. Igualmente, a verossimilhança da 

alegação está revelada nas provas documentais, inclusive, pela carta ao 

cliente anexadas a peça vestibular. 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, que alega residir com 

os avós idosos que necessitam de aparelhos e medicamentos. Por outro 

lado, conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO A MEDIDA DE 

URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela 

jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 

497 e seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO que a parte 

reclamada desvincule da fatura mensal da parte autora os valores 

referentes ao parcelamento realizado no Termo de Confissão de Dívida – 

Contrato n. 00725225, enquanto estiver sendo discutido o débito, ou seja, 

até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência. Ainda, ABSTENHA-SE de suspender o fornecimento de 
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energia elétrica na unidade consumidora da parte reclamante UC 

6/2516724-8, 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 e protestos enquanto 

perdurar a lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência. Friso 

ainda, que a ordem judicial somente se refere à UC 6/2516724-8, por falta 

de pagamento dos valores referentes ao parcelamento nº 00725225, em 

12 vezes de R$ 504,41. 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

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944885 Nr: 1595-47.2020.811.0003

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MSS, JFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDR-M, EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURO DE RIBAMAR E 

SILVA - OAB:OAB/MT25752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora Dr.José Mauro de Ribamar e Silva 

OAB/MT 25.752 da decisão, cuja parte final segue transcrita: "Assim, 

determino a remessa do feito ao juízo indicado, a teor do disposto no art. 

64, §3º, do CPC. Não obstante, considerando que neste juízo os feitos 

tramitam na forma física, enquanto que no juízo destinatário os feitos são 

eletrônicos e, inclusive por conta da Portaria Conjunta 249 editada pelo 

Tribunal de Justiça do Estado que instituiu o regime de teletrabalho, verifico 

que haverá demora tanto no envio e digitalização dos autos, o que poderá 

prejudicar os interesses do autor. Por tais motivos, faculto à parte autora, 

o prazo de 48h, postular a desistência da demanda para propositura direta 

de nova ação, via PJE, perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. Decorrido o prazo sem 

manifestação expressa do autor, preceda-se à remessa do feito na forma 

acima indicada, conforme orientação do TJ/MT quanto a remessa de 

malotes via correio; em caso de manifestação pela desistência, renove-se 

a conclusão. Intime-se o autor, através de seu advogado constituído, com 

urgência. Cumpra-se.

2º Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006481-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO NUNES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVALDO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT16010/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REU)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006481-72.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CLAUDIO NUNES ALVES REU: RUMO MALHA NORTE S.A Vistos. 

Compulsando detidamente o feito, denoto a insuficiência de dados da parte 

autora, na medida em que não há nos autos comprovante de endereço em 

nome desta, o que vai de encontro os preceitos estabelecido no artigo 

319, II, do Código de Processo Civil. Ainda, verifico divergência em relação 

ao pedido postulado, tendo em vista que os pedidos pleiteados se refere à 

um terceiro estranho à lide, ou seja, não há nos autos conexão entre os 

fatos narrados na inicial e o pedido formulado em tutela de liminar, 

considerando que a parte cadastrada no sistema PJE é CLAUDIO NUNES 

ALVES, inscrito no CPF 282.613.848-02 e os pedidos pleiteados são para 

CLEITON MOTA DE SOUZA, inscrito no CPF: 052.463.121-27. 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 elucidar 

os pedidos formulados, com fulcro no artigo 319, inciso IV, do Código de 

Processo Civil, bem como para em igual prazo apresentar comprovante de 

endereço legível e atualizado em seu nome, ou documento hábil de forma a 

comprovar o vínculo com o titular do comprovante, adequando assim, a 

peça vestibular aos termos exigidos pelo art. 319, inciso II e art. 320, 

ambos do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. 

Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006538-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO OAB - MT24699/O (ADVOGADO(A))

DIEGO MOURA OAB - MT24776-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006538-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LOIDE PEREIRA 

DE ALMEIDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO MOURA, LOISE 

FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 03/08/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011112-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA BORGES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT17298-A (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora da audiência de conciliação designada para o 

dia 06/11/2019 14:50h, a ser realizada na sala de conciliação do 2º 

Juizado Especial desta comarca de Rondonópolis/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015261-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALONIDIO LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GISLA ESTELA MIRANDA PORTO OAB - MT22325/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Promovente para manifestação quanto ao pagamento 

efetuado nos autos e requerer o que for de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013419-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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DUILIO PIATO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 INTIMAÇÃO ELETRÓNICA P/ AUDIÊNCIA Oficial de Justiça: 

ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES 

PROCESSO n. 1013419-20.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 10.000,00 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: DUILIO PIATO JUNIOR Endereço: RUA OTÁVIO PITALUGA, 

1700, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-092 POLO 

PASSIVO: Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA SENADOR 

SALGADO FILHO, S/N, Aeroporto - entre os eixos 46-48/O-P, CENTRO, 

RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Conciliação período matutino Data: 11/12/2019 Hora: 08:20 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

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

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. RONDONÓPOLIS, 29 de outubro de 2019. 

(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: 1013419-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

ALVARÁ EXPEDIDO - PARTE Certifico e dou fé que nesta data procedi 

com a expedição do alvará de levantamento anexo e o encaminhei para 

assinatura da juíza. Em caso de equívoco na expedição, favor comunicar 

imediatamente via telefone ou email (ron.7varacivel@tjmt.jus.br).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006552-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006552-74.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

CASTREQUINI TERNERO POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS 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: 03/08/2020 Hora: 13:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 de abril 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: 1006555-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SANTOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006555-29.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULIANA 

SANTOS QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 03/08/2020 Hora: 14:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006461-81.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVANIA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006461-81.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSIVANIA DA 

SILVA SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI POLO PASSIVO: UNIC EDUCACIONAL LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Data: 03/08/2020 Hora: 14:15 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 

14 de abril 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: 1006556-14.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE XUABO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006556-14.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BERENICE 

XUABO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS 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: 03/08/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: , 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de abril 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: 1006560-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA SANTOS QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006560-51.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULIANA 

SANTOS QUEIROZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO YUJI 

YASHIRO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

03/08/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006386-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELLEN CELIA FRANCO (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)

 

PROCESSO n. 1006386-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO: SUELLEN CELIA 

FRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO FLORES 

SCHENDROSKI 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: 03/08/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100. 14 de abril 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: 1006561-36.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE RIBEIRO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006561-36.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANE 

RIBEIRO DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 03/08/2020 Hora: 15:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012578-25.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA ARAGAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA OAB - MT24299/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS Processo: 1012578-25.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LEANDRO DE OLIVEIRA ARAGAO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Considerando a decisão do Ilustre Relator Dr. Juiz 

Antônio Veloso Peleja Júnior, no Mandado de Segurança nº. 

1000046-42.2020.8.11.9005, DETERMINO seja cumprida conforme 

decidido. Após, junte-se as informações prestadas e encaminhadas nesta 

data. Cumpridas as determinações supra, não havendo pedido de 

produção de provas, voltem os autos conclusos para sentença. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tatyana Lopes de 

Araújo Borges Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006564-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006564-88.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANO DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA FAININA FREITAS 

CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

03/08/2020 Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006519-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS EDGAR FRIES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos. 

RECEBO a inicial eis que preenche os requisitos do art. 798 e seguintes do 
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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: 1006517-17.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FURTADO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO 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: 1006514-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAKING OF EVENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRELLY COSTA MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006567-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE APARECIDA DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006567-43.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DENISE 

APARECIDA DE ALVARENGA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 03/08/2020 Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 14 de abril 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: 1006569-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANA SANTIAGO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1006569-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:GIOVANA 

SANTIAGO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS 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: 04/08/2020 

Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 14 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010513-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1010513-57.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: SILVANA PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Considerando 

o cumprimento da obrigação através do depósito efetuado pelo requerido 

(ID 31157604), DEFIRO o pedido de levantamento dos valores na forma 

pleiteada pelo credor (ID 31175599 ). Assim, após certificado o 
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cumprimento das disposições contidas no artigo 450, §3º, da CNGC/MT, 

EXPEÇA-SE o respectivo ALVARÁ. Em seguida e não havendo outros 

requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012854-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOURIVAL SOUSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR DA SILVA NEVES OAB - MS11371 (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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1012854-56.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: DOURIVAL SOUSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. O requerente 

comparece aos autos requerendo concessão de tutela de urgência 

incidental para determinar que a empresa requerida exclua seu nome dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA), bem como do registro de 

protesto. Compulsando detidamente o feito, denoto que o nome do autor já 

foi retirado dos Órgãos de Proteção ao Crédito, consoante ofício juntado 

em Id. 31322395. No entanto, DEFIRO o requerimento formulado pelo 

requerente no tocante ao pedido de retirada de seu nome dos Cadastros 

do Registro de Protesto. Para tanto e, 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 do autor Dourival Sousa de Oliveira dos seus 

bancos de dados, em relação a dívida objeto da lide no valor de R$ 

8.701,87, referente a fatura oriunda de recuperação de consumo, sob 

pena de incorrerem em crime de desobediência. Adiante, sem prejuízo do 

cumprimento das determinações constantes acima e, considerando que o 

recurso inominado foi interposto tempestivamente, aliado ao 

preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, recebo-o no 

efeito devolutivo e suspensivo, para evitar a ocorrência de danos ao 

recorrente, que poderá não conseguir reverter seu direito, em caso de 

procedência do recurso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 e do 

parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil. Outrossim, 

verifica-se dos autos a juntada das contrarrazões. Sendo assim, 

determino a remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial do 

Estado de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005099-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. L. D. S. (REQUERENTE)

N. F. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. E. S. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005099-15.2018.8.11.0003 

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 laudo 

psicossocial, no prazo legal. Rondonópolis/MT, 14 de abril de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000705-91.2020.8.11.0003

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

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA OAB - MT19105/O-O 

(ADVOGADO(A))

REGINA CELIA DE ROCCO ZONZINI OAB - 124.990.258-40 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL TADEU DE ROCCO ZONZINI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000705-91.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a 

inventariante para que, no prazo de 10 (dez) dias, traga aos autos a 

certidão negativa federal e a renúncia ao quinhão hereditário por 

instrumento público ou por termo nos autos. 2. Após, venham-me os autos 

conclusos para deliberação. 3. Intime-se. 4. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1007137-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA JESUS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: O Doutor Wanderlei 

José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz 

Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 

tiverem, que se processou por este Juízo e Cartório Cível, os Autos de 

Interdição do processo acima especificado, que GLAUCIA JESUS DA 

SILVA SOUZA em face de MATHEUS DE SOUZA (qualificados nos autos), 

sendo decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte 

e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento. SENTENÇA: "...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 

MATHEUS DE SOUZA (qualificado nos autos), declarando-o 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, GLAUCIA JESUS DA SILVA SOUZA. 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;"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, GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES, digitei.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001842-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

GABRIEL PEREIRA DOS ANJOS (REQUERENTE)

NOECI LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT OAB - MT18199/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM OLIVEIRA DOS ANJOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001842-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Em atenção à cota 

ministerial de ID: 31005065 e considerando que o feito caminha para o seu 

encerramento, em homenagem ao princípio da economia processual, 

defiro, excepcionalmente, alvará judicial em favor da inventariante, 

autorizando-a a proceder a baixa da firma empresarial em nome do de 

cujus perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, nos moldes 

requeridos no ID: 27204066. 2. Sem prejuízo da determinação supra, 

oficie-se o Detran do Estado de São Paulo para que informe ao juízo 

acerca da existência de veículos registrados em nome do falecido, no 

prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de prática de crime de desobediência 

(art. 330, CP). 3. Após o cumprimento das diligências supra, abra-se vista 

ao representante do Ministério Público para que se manifeste, no prazo 

legal. 4. Ao final, venham-me os autos conclusos. 5. Intime-se. 6. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de abril de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001917-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. R. D. A. (REQUERENTE)

J. C. D. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES OAB - MT22470/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. R. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001917-50.2020.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para, querendo, materializar o Termo de Guarda Provisória 

(ID. 31186384), apondo sua assinatura no campo próprio. 

Rondonópolis/MT, 14 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1011876-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HELTER DE OLIVEIRA DOS SANTOS (INVENTARIANTE)

L. O. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO AMARO DOS SANTOS OAB - 212.607.338-66 

(REPRESENTANTE)

CLAUDIA ALVES SOUZA OAB - MT22249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINEIDE ALVES DE OLIVEIRA (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1011876-79.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para manifestar sobre os ofícios 

recebidos, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 14 de abril de 2020. JOÃO 

BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002766-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVINO EVANGELISTA DO CARMO NETO OAB - MT26995/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. C. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1002766-90.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

100.000,00 ESPÉCIE: [Dissolução]->DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) POLO 

ATIVO: Nome: M. C. C. C. POLO PASSIVO: Nome: A. R. C. EM LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A requerente afirma que 

contraiu matrimônio com o requerido em 1990 e estão separados há cerca 

de 6 anos. O casal tem um bem imóvel, o qual a requerente concorda que 

seja partilhado nos moldes legais. O casal tem dois filhos em comum, dos 

quais a requerente postula a guarda unilateral devido a boletim de 

ocorrência registrado contra requerido. Diante da impossibilidade da vida 

em comum a requerente deseja o divórcio. DECISÃO: "1. Defiro o pleito de 

ID: 29760657, devendo a parte requerida ser citada na forma editalícia, 

nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o 

prazo do edital sem manifestação da parte demandada, em atenção ao 

disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio como curador 

especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para o patrocínio 

dos interesses do requerido, devendo ser intimado para requerer o que de 

direito, no prazo legal." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para 

contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo 

contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). 

Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos 

contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe 

(art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado 

ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de 

réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou 

Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 

CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o 

Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, LIDIANE DA CRUZ GARCIA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Lucileila Cardoso Correia 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
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Processo Número: 1010271-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. S. S. C. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1010271-69.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

611,17 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: Nome: J. T. C. DA S. POLO PASSIVO: Nome: T. S. S. C. EM 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A requerente afirma ser 

credora de dívida alimentícia devida pelo requerido no montante de R$ 

611,17 (seiscentos e onze reais e dezessete centavos), e das parcelas 

que se vencerem no curso do processo (art. 323 do CPC), e requer o 

pagamento, sob pena de penhora e demais atos necessários ao 

cumprimento da obrigação. DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 29636371, 

devendo a parte executada ser citada na forma editalícia, nos moldes do 

art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do edital sem 

manifestação da parte demandada, em atenção ao disposto no art. 72, 

inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde já, como curador especial o 

UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos 

interesses da parte executada, devendo ser intimado para requerer o que 

de direito, no prazo legal." 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, LIDIANE DA CRUZ GARCIA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Lucileila Cardoso Correia 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002009-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. A. G. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1002009-96.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

732,49 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: Nome: M. C. DOS S. POLO PASSIVO: Nome: F. DE A. G. EM 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO 

POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da 

petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: A requerente afirma ser 

credora de dívida alimentícia devida pelo requerido no montante de R$ 

732,49 (setecentos e trinta e dois reais e quarenta e nove centavos), e 

das parcelas que se vencerem no curso do processo (art. 323 do CPC), e 

requer o pagamento, sob pena de penhora e demais atos necessários ao 

cumprimento da obrigação. DECISÃO: "(...) 8. Cite-se a parte executada 

para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento do valor exequendo, qual 

seja, R$ 732,49 (setecentos e trinta e dois reais e quarenta e nove 

centavos), nos termos do art. 528, CPC. 9. Conste no mandado citatório 

que, se a parte devedora não pagar no prazo acima, não provar que já o 

fez ou não se escusar, o juízo decretará a sua prisão por até 90 

(noventa) dias, salientando ao devedor que o cumprimento da pena não o 

exime do pagamento das prestações vencidas e vincendas. 10. 

Expeça-se o necessário." 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, LIDIANE DA CRUZ GARCIA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de 

março de 2020. (Assinado Digitalmente) Lucileila Cardoso Correia 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006398-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. C. D. S. M. E. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1006398-27.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

657,04 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) 

POLO ATIVO: Nome: C. C. DA S. M. E S. POLO PASSIVO: Nome: A. R. DOS 

S. EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: EFETUAR INTIMAÇÃO 

DO(A) EXECUTADO(A), acima nominado, em local incerto e não sabido, 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar os alimentos em atraso, provar que 

o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, conforme despacho, 

petição e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste mandado, mais as parcelas que se 

vencerem no curso da execução, SOB PENA DE PRISÃO (Art. 528 e 

seguintes do CPC). RESUMO DA INICIAL: A requerente afirma ser credora 

de dívida alimentícia devida pelo requerido no montante de R$ 657,04 

(seiscentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos) e requer o 

pagamento, sob pena de penhora e demais atos necessários ao 

cumprimento da obrigação. DESPACHO/ DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 

30568892, devendo a parte executada ser intimada na forma editalícia, 

nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o 

prazo do edital sem manifestação da parte demandada, em atenção ao 

disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde já, como 

curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para 

o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo ser intimado para 

requerer o que de direito, no prazo legal." VALOR DOS ALIMENTOS EM 

ATRASO: R$ 657,04 (seiscentos e cinquenta e sete reais e quatro 

centavos), mais as prestações que se vencerem até a data do efetivo 

pagamento. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não havendo o adimplemento ou 

sendo a justificativa rejeitada, ser-lhe-á decretada a prisão civil pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, ressaltando-se que o cumprimento da prisão 

não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e 

vincendas. 2. caso não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou 

não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, será protestado 

o pronunciamento judicial (art. 528, §1º do CPC). Somente a comprovação 

de fato, que gere a impossibilidade absoluta de pagar, justificará o 

inadimplemento. 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, 

LIDIANE DA CRUZ GARCIA, digitei. RONDONÓPOLIS, 27 de março de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Lucileila Cardoso Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000984-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. C. R. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. R. D. S. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1000984-48.2018.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

3.355,47 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 

(69) POLO ATIVO: Nome: A. P. C. R. POLO PASSIVO: Nome: F. R. DE S. EM 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: efetuar a citação do polo 

passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial. RESUMO DA INICIAL: A requerente afirma ser credora de dívida 

alimentícia devida pelo requerido no montante de R$ 3.355,47 (três mil 

trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) e requer 

o pagamento, sob pena de penhora e demais atos necessários ao 

cumprimento da obrigação. DESPACHO/ DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 

30671595, devendo a parte executada ser citada na forma editalícia, nos 

moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do 

edital sem manifestação da parte demandada, em atenção ao disposto no 

art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde já, como curador 

especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o 

patrocínio dos interesses da parte executada, devendo ser intimado para 

requerer o que de direito, no prazo legal." 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, LIDIANE DA CRUZ GARCIA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 31 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Lucileila 

Cardoso 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.

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001536-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. C. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. O. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

WANDERLEI JOSE DOS REIS PROCESSO n. 1001536-13.2018.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 11.448,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: E. A. C. F. POLO 

PASSIVO: Nome: D. DE O. EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO 

FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem como proceder a 

sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu os alimentos provisórios 

em um terço do salário mínimo vigente a serem pagos na quantia 

correspondente hoje a R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), a ser 

depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na conta 

bancária informada pela parte autora, ou pago diretamente mediante 

recibo. RESUMO DA INICIAL: O requerente postula alimentos devidos pelo 

requerido no montante equivalente 01 salário mínimo, a ser depositado em 

conta da genitora e requer o pagamento, sob pena de penhora e demais 

atos necessários ao cumprimento da obrigação. DESPACHO/ DECISÃO: "1. 

Defiro o pleito de ID: 30669465, devendo a parte requerida ser citada na 

forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se 

decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte demandada, em 

atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde 

já, como curador especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra 

Dib, para o patrocínio dos interesses da parte requerida, devendo ser 

intimado para requerer o que de direito, no prazo legal." 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, LIDIANE DA CRUZ GARCIA, 

digitei. RONDONÓPOLIS, 1 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Lucileila Cardoso 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002071-05.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI DUARTE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT12452-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINEZ ROMAN (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1002071-05.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

200.000,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]->PROCEDIMENTO 

COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: G. D. F. A POLO PASSIVO: Nome: 

M. R. EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar resposta, 

caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial. RESUMO DA INICIAL: O requerente afirma que 

conviveu em união estável com a requerida por anos 12 e adquiriram um 

imóvel por esforço conjunto. Impossibilitada a vida em comum, o 

requerente postula reconhecimento de união estável e partilha de dívida e 

imóvel em comum em 50 % para cada um. DESPACHO/ DECISÃO: "1. 

Defiro o pleito de ID: 24706769, pelo que determino a citação da parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, salientando-lhe que o 

prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir 

da juntada do mandado devidamente cumprido aos autos, ressaltando-se 

ainda à parte requerida que se não contestar a ação, será considerada 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil." 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, LIDIANE DA CRUZ 

GARCIA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Lucileila Cardoso Correia Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010493-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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M. E. M. B. (AUTOR(A))

MARIDEUSA DA SILVA MASSANEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FLAVIO BORGES SANTANA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias 

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

WANDERLEI JOSE DOS REIS PROCESSO n. 1010493-37.2017.8.11.0003 

Valor da causa: R$ 11.244,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: M. E. M. B. Nome: M. DA 

S. M. POLO PASSIVO: Nome: A. F. B. S. EM LOCAL INCERTO E NÃO 

SABIDO FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, acima 

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

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

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

prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, bem 

como proceder a sua INTIMAÇÃO acerca da decisão que deferiu os 

alimentos provisórios a serem pagos no montante de um terço do salário 

mínimo vigente, a ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir 

da citação, na conta bancária informada pela parte autora. RESUMO DA 

INICIAL: A requerente postula alimentos devidos pelo requerido no 

montante a ser fixados em 30% (trinta por cento) sobre o valor dos seus 

rendimentos brutos, inclusive férias e gratificação natalina, mediante 

depósito na conta descrita no item a) do pedido , bem como os valores dos 

alimentos retroativos. DESPACHO/ DECISÃO: "(...)3. Havendo prova 

pré-constituída da paternidade (certidão de nascimento da parte autora 

que instrui a inicial), defiro os alimentos provisórios requeridos, nos termos 

do art. 4º, da Lei n.º 5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em 

vista a não comprovação do real rendimento auferido pela parte 

demandada, em um terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje 

a R$ 321,66 (trezentos e vinte e um reais e sessenta e seis centavos), a 

ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na 

conta bancária informada pela parte autora, ou pago diretamente mediante 

recibo.(...)" 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, LIDIANE DA 

CRUZ GARCIA, digitei. RONDONÓPOLIS, 23 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Lucileila Cardoso Correia 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005681-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. S. J. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1005681-83.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

551,24 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: T. G. DA S. POLO PASSIVO: Nome: C. S. DA S. J. EM 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: efetuar a citação do polo 

passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial. RESUMO DA INICIAL: A requerente afirma ser credora de dívida 

alimentícia devida pelo requerido no montante de R$ 551,24 (quinhentos e 

cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos) e requer o pagamento, 

sob pena de penhora e demais atos necessários ao cumprimento da 

obrigação. DESPACHO/ DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 25916850, 

devendo a parte executada ser citada na forma editalícia, nos moldes do 

art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do edital sem 

manifestação da parte demandada, em atenção ao disposto no art. 72, 

inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde já, como curador especial o 

UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos 

interesses da parte executada, devendo ser intimado para requerer o que 

de direito, no prazo legal." 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, LIDIANE DA CRUZ GARCIA, digitei. RONDONÓPOLIS, 31 de março de 

2020. (Assinado Digitalmente) Lucileila Cardoso 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005682-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. G. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. S. D. S. J. (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 
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DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1005682-68.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

1.564,91 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: Nome: T. G. DA S. POLO PASSIVO: Nome: C. S. DA S. J. EM 

LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: efetuar a citação do polo 

passivo, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do 

término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena 

de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial. RESUMO DA INICIAL: A requerente afirma ser credora de dívida 

alimentícia devida pelo requerido no montante de R$ 1.564,91 (um mil 

quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) e requer 

o pagamento, sob pena de penhora e demais atos necessários ao 

cumprimento da obrigação. DESPACHO/ DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 

19561442, devendo a parte executada ser citada na forma editalícia, nos 

moldes do art. 256, inciso II, do Código de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do 

edital sem manifestação da parte demandada, em atenção ao disposto no 

art. 72, inciso II, do Código de Ritos, nomeio, desde já, como curador 

especial o UNIJURIS, representado pelo Dr. Samir Badra Dib, para o 

patrocínio dos interesses da parte executada, devendo ser intimado para 

requerer o que de direito, no prazo legal." 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, LIDIANE DA CRUZ GARCIA, digitei. 

RONDONÓPOLIS, 31 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Lucileila 

Cardoso 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003651-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. V. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. L. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL CITAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO WANDERLEI JOSE DOS 

REIS PROCESSO n. 1003651-75.2016.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

880,00 ESPÉCIE: [Reconhecimento / Dissolução]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: J. A. V. POLO PASSIVO: Nome: A. R. L. EM LOCAL 

INCERTO E NÃO SABIDO FINALIDADE: efetuar a citação do polo passivo, 

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

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

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

prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. 

RESUMO DA INICIAL: A requerente afirma que conviveu em união estável 

com o requerido por aproximadamente 5 anos e desta união advieram 

filhos. Consta como dívida cerca de R$ 6.000,00 e um veículo automotivo. 

Diante da impossibilidade da vida em comum, a requerente postula o 

reconhecimento da união estável e os consectários legais. DESPACHO/ 

DECISÃO: "1. Defiro o pleito de ID: 26785230, devendo a parte requerida 

ser citada na forma editalícia, nos moldes do art. 256, inciso II, do Código 

de Ritos. 2. Se decorrido o prazo do edital sem manifestação da parte 

demandada, em atenção ao disposto no art. 72, inciso II, do Código de 

Ritos, nomeio, desde já, como curador especial o UNIJURIS, representado 

pelo Dr. Samir Badra Dib, para o patrocínio dos interesses da parte 

requerida, devendo ser intimado para requerer o que de direito, no prazo 

legal." 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, LIDIANE DA 

CRUZ GARCIA, digitei. RONDONÓPOLIS, 31 de março de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Lucileila Cardoso 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006463-51.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID EMANUELLE OLIVEIRA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT23561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO OLIVEIRA SOUZA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006463-51.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento que instrui a inicial) e da necessidade da parte 

autora (conforme contrato com instituição de ensino superior), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em um 

terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 348,33 

(trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), a ser 

depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na conta 

bancária informada pela parte autora ou pago diretamente mediante recibo. 
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4. Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 335, CPC), apresentar contestação, salientando-lhe que o prazo fluirá 

a partir da juntada do mandado devidamente cumprido aos autos, 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006457-44.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO(A))

LUCELIA SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT23561/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO OLIVEIRA SOUZA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006457-44.2020.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. Presentes 

os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Havendo prova pré-constituída da paternidade 

(certidão de nascimento da parte autora que instrui a inicial), defiro os 

alimentos provisórios requeridos, nos termos do art. 4º, da Lei n.º 

5.478/68 (Lei de Alimentos), fixando-os, tendo em vista a não 

comprovação do real rendimento auferido pela parte demandada, em um 

terço do salário mínimo vigente, correspondendo hoje a R$ 348,33 

(trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), a ser 

depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir da citação, na conta 

bancária informada pela parte autora ou pago diretamente mediante recibo. 

4. Cite-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 335, CPC), apresentar contestação, salientando-lhe que o prazo fluirá 

a partir da juntada do mandado devidamente cumprido aos autos, 

ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não contestar a ação, será 

considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto 

Processual Civil. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001387-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE CARLONE VIDAL (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAU VIDAL (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001387-46.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente às isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. Nomeio inventariante a requerente, 

Rosimeire Carlone Vidal, que deverá ser intimada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, assinar o respectivo termo de compromisso. 4. No prazo de 

20 (vinte) dias, contados da data em que prestar compromisso, a 

inventariante fará as primeiras declarações, devendo trazer o 

comprovante de recolhimento do ITCMD, as certidões negativas das 

fazendas Federal, Estadual (emitida pela PGE) e Municipal e, caso haja 

imóvel rural, deverá juntar os documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados (art. 620, CPC). Deverá, ainda, carrear aos autos certidão 

acerca da inexistência de testamento deixado pelo autor da herança 

expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, 

atendendo às disposições contidas no art. 2º, do Provimento 56/2016, 

CNJ. 5. Se não houver necessidade de citação de algum herdeiro (art. 

626, CPC), digam as partes, inclusive o Ministério Público, se for o caso, e 

as Fazendas Públicas (Federal, Estadual e Municipal) sobre as primeiras 

declarações (art. 627, do CPC). 6. Não havendo impugnação às primeiras 

declarações, e tendo havido concordância das Fazendas Públicas quanto 

aos valores atribuídos aos bens do espólio (arts. 630 a 633, do CPC), 

lavre-se o termo de últimas declarações (art. 636, CPC), intimando-se a 

pessoa da inventariante para prestá-las. 7. Após, conclusos. 8. Intime-se. 

9. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de abril de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1013420-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DULCIMARA PERES SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

SIMONE FENGLER SPIERING OAB - MT11920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PELEGRINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAIRE INES GAI OAB - MT9307/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1013420-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Os autos 

vieram-me conclusos noticiando a existência de recurso de agravo de 

instrumento interposto por DULCIMARA PERES SANTIAGO PELEGRINO 

(adrede qualificada). 2. Reexaminando, com vagar, a decisão objurgada, 

nos termos do art. 1.018, §1º, do Codex Processual Civil, entendo que a 

mesma deve ser mantida, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram. 3. Sem prejuízo das disposições supra, seguem informações 

de agravo solicitadas, em ofício anexo, as quais deverão ser remetidas à 

Superior Instância. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002399-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANY PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAILTON VILELA DE MORAES OAB - MT4043-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MOREIRA PESSOA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002399-32.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. JULGO, por 

sentença (art. 659, CPC), o arrolamento de bens deixados por CARMEM 

MOREIRA PESSOA (qualificada nos autos), na forma pleiteada pela 

inventariante e herdeiros nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Custas, se 

houver, pela inventariante. 3. Sem condenação em honorários, eis que 

incabíveis à espécie. 4. Decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os 

competentes formais de partilha. 5. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do 

CPC, após o cumprimento do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública. 

6. Após, arquivem-se, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

14 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006932-34.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENICE GABRIEL DA COSTA OAB - MT13891/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (REU)
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Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006932-34.2019.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO intentada por 

SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO – SINTEP/MT (qualificado nos autos), em que postula pela 

retificação das matrículas de n.º 55.907 (ID: 21165653) e 5.991 (ID: 

21165670), imóveis dos quais é proprietário, haja vista que não constou o 

número de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) 

nos assentos imobiliários, subsistindo ainda nos registros cartorários os 

dados da extinta Associação de Professores da Região Sul 

Mato-Grossense (APRESMAT), CPNJ n.º 03.782.604/0001-25, que foi 

sucedida pelo ora requerente. 2. A inicial, de ID: 21164748, foi instruída 

com os documentos necessários à propositura da ação. 3. Recebida a 

proemial, que, de início, tramitava pelo juízo da 4ª Vara Cível, sendo, a 

posteriori, remetida a este juízo, conforme decisão de ID: 21358714. 4. O 

representante do Ministério Público exarou a sua cota à fl. 47, opinando 

pelo prosseguimento da demanda independentemente de sua 

manifestação. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Após acurada análise de todo o processado, 

tenho que o pedido comporta deferimento. 7. Com efeito, a retificação 

pretendida está amparada pela disposição ínsita dos arts. 212, 213 e 

parágrafos, da Lei n.º 6.015/73, tendo o feito em testilha tramitado de 

acordo com as disposições ali elencadas. 8. Verifica-se, outrossim, que a 

intenção do requerente em ver regularizadas as informações constantes 

das matrículas dos imóveis está totalmente amparada pelo ordenamento 

jurídico pátrio, mormente no que tange à sistemática inerente aos registros 

de imóveis, vez que, conforme leciona Walter Ceneviva: “A retificação é 

averbada para corrigenda de erro e não para substituição integral de um 

registro por outro, ou, mesmo, o cancelamento deste. Para esses efeitos 

há remédio legal específico. O processo próprio a que alude o texto é a 

ação ordinária. A solução administrativa é possível, mas a normalidade do 

processo próprio é a da ação ordinária, como deflui dos arts. 213, §4º, e 

216.” (in Lei de registros públicos comentada. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 425) (grifamos) 9. Aliados a tais argumentos, ressai dos 

documentos aportados aos autos a efetiva omissão quanto ao número do 

CNPJ da parte autora nos assentos imobiliários, conforme se vislumbra na 

averbação n.º 05 da matrícula n.º 55.907 e da averbação n.º 06 da 

matrícula n.º 7.382. 10. Em casos análogos, os Tribunais pátrios já 

decidiram no seguinte sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. Demonstrado à exaustão o 

preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 213, II, da Lei de Registros 

Publicos, e sem que os interessados (e potencialmente lesados), 

devidamente citados, se opusessem à pretensão, impõe-se a procedência 

do pedido. APELO PROVIDO.” (Apelação Cível n.º 70039640875, Décima 

Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini 

Neto, Julgado em 01/11/2011) 11. Dessarte, em consonância com a melhor 

doutrina, bem como a jurisprudência dominante sobre a matéria e, em 

atenção às disposições legais e princípios pertinentes alhures citados, 

conclui-se que o deferimento do pedido se impõe. 12. Isto posto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

veiculado na exordial, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual 

Civil, para deferir a retificação das matrículas n.º 55.907 e 7.382, do 

Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, devendo o Sr. 

Registrador, para tanto, fazer constar como proprietário o SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP, 

CNPJ n.º 15.007.842/0001-42, bem como observar o contido nos 

documentos atrelados ao feito, sem prejuízo de outros necessários à 

perfeita individuação da área pertencente ao requerente. 13. Custas, se 

houver, pelo postulante. 14. Sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que incabíveis à espécie. 15. Após o trânsito em julgado deste 

decisum, expeçam-se os mandados e ofícios necessários. 16. Empós, 

arquive-se o feito, efetivando-se as baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

14 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000499-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINA ALVES CANEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Hildileia dos Santos Ramos (REQUERIDO)

Hildilene dos Santos Ramos (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000499-48.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST 

MORTEM aforada por OLINDINA ALVES CANEDO em face de HILDILENE 

DOS SANTOS RAMOS e HILDILÉIA DOS SANTOS RAMOS (qualificadas 

nos autos). 2. A parte autora e seu procurador não foram intimados para 

se manifestarem, conforme certidões constantes nos autos (IDs: 

26031840 e 26482444), tendo em vista que não foram encontrados em 

seus respectivos endereços declinados nos autos, sendo que o 

advogado, intimado via DJE, deixou transcorrer in albis o prazo para 

manifestação (ID: 30947343). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. No que se refere ao caso em 

apreço, a legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os 

modos de extinção do processo sem resolução de mérito e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando, por não 

praticar os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa 

por mais de 30 (trinta) dias. 5. Ademais, preceitua o art. 274, parágrafo 

único, do Código de Ritos, que se presumem válidas as intimações 

dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na exordial, 

vez que cumpre às partes atualizar seu endereço no processo sempre 

que houver modificação temporária ou definitiva. 6. Além disso, o Estatuto 

Processual Civil, em seu art. 77, inciso V, dispõe que é dever das partes, 

de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo declinar, no primeiro momento que lhes couber 

falar nos autos, o endereço re-sidencial ou profissional onde receberão 

intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer 

modificação temporária ou definitiva. 7. Pela análise dos autos, verifica-se 

que a parte autora não foi localizada no endereço que declinou 

inicialmente, não informando seu endereço atualizado nos autos, restando 

caracterizada a desídia em praticar os atos e diligências que lhe competia, 

fato que impõe a extinção do processo nos termos do art. 485, inciso III, do 

Estatuto Processual Civil. 8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que 

dos autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 

485, inciso III, do Código de Ritos. 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, 14 de 

abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006346-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1006346-60.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. Tratando-se de pedido que 

inclui a fixação de alimentos em prol da ex-cônjuge e da prole comum e, 

tendo em vista a natureza do interesse em baila, prezando pela celeridade 

do feito, inclua-se no polo ativo da demanda a menor Isabela C. de S. (d.n. 

03/07/2014), representada por Juliana C. R., provável detentora da guarda 

fática da mesma. Retifique-se o necessário junto ao Sistema PJe. 2. 

Processe-se em segredo de Justiça, conforme art. 189, II, do CPC. 3. 

DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no art. 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 4. Ab initio, no que concerne ao 

pedido de deferimento liminar da guarda da criança Isabela C. de S. (d.n. 

03/07/2014) em favor da requerente, ressai da exordial que a menor 

atualmente encontra-se sob os cuidados da genitora, sendo aconselhável, 
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nesse primeiro momento, que permaneça sob a guarda da mãe, eis que 

atende o melhor interesse da petiz. Neste diapasão, defiro a guarda 

provisória de Isabela C. de S. em favor da genitora. Lavre-se o 

competente termo, com as cautelas legais. 5. Passo ao exame do pedido 

de tutela de urgência para fins de suspender o regime de visitação 

paterno no que concerne à prole comum I. C. de S. ou, alternativamente, a 

visitação assistida. Aduz a parte autora que separação fática do casal 

ocorreu em 15/02/2020, em razão da notícia de que o cônjuge varão fazia 

uso de substância entorpecente do tipo cocaína, a qual teria sido 

encontrada em meio aos pertences de uso pessoal do requerido. 

Ademais, relata ter obtido a confirmação quanto a natureza da substância 

descoberta, junto ao Centro Integrado de Segurança e Cidadania (CISC), 

sendo tal identificada como sendo cocaína. Pontua a existência de 

histórico familiar de dependência química na família do requerido, inclusive 

com episódio de internação do tio da criança. Revela que após a 

exposição dos fatos à família, o genitor teria sido internado em uma clínica 

denominada ‘Magistral’, não tendo retornado ao lar comum, embora tenha 

notícias quanto a sua desinternação. Destarte, pugna pela suspensão 

provisória do direito de visitas do pai em caráter liminar e, em caráter 

subsidiário, pela visitação assistida. Pois bem. Para a concessão da tutela 

de urgência pretendida pela autora, faz-se necessário verificar a 

presença dos requisitos do art. 300 do CPC. O primeiro requisito é quanto 

à existência da probabilidade do direito e, em segundo plano, o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pese as 

argumentações expendidas pela parte requerente, demonstrando, à 

primeira vista, o desregramento da conduta do demandado no seio familiar, 

não vislumbro motivação suficiente para afastá-lo da convivência da filha, 

notadamente diante da ausência de malefícios por ele ocasionados em 

face da criança, sendo inconfundível as atividades pessoais por ele 

desenvolvidas do direito de manutenção do vínculo familiar. Outrossim, 

ressai que a inicial veio desacompanhada de qualquer respaldo apto a 

imprimir que as visitas possam, de alguma forma, ser deturpadas pelo pai, 

ou mesmo que faça ele uso de substância entorpecente (mediante laudo 

pericial preliminar, registros fotográficos, diálogos, áudios, vídeos, enfim), 

como narrado na prefacial, o que de toda sorte, isoladamente, não induz 

ao automático afastamento da filha. In casu, inexiste prova quanto a 

necessidade de supressão do convívio paterno-filial, constando, ainda, do 

próprio relato da autora/genitora, que considera ao requerido um bom pai 

(sic – pág. 05 da inicial). Deveras, embora compreensível a apreensão 

materna, é cediço que o suposto desequilíbrio emocional do genitor não foi 

objeto de prova pela interessada, restando indemonstrado o descuido 

paterno com a integridade física e psíquica da petiz. Na situação vertente, 

não restou evidenciado, em juízo de cognição sumária, que a conduta do 

pai possa atingir subjetivamente a menor. Com efeito, a conduta imputada 

ao genitor ainda que não seja a mais adequada para aproximar-se da filha, 

não aparenta ser suficientemente grave a ensejar a imediata suspensão 

das visitas, especialmente pela total ausência de amparo probatório. 

Visando a resguardar o convívio entre o genitor que não possui a guarda 

da criança, o art. 1.589, do CC, dispõe que: “O pai ou a mãe, em cuja 

guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, 

segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem 

como fiscalizar sua manutenção e educação.” Destarte, o exercício da 

guarda fática unilateral pela mãe não retira o poder familiar conferido ao 

pai, permanecendo intactos com relação ao outro genitor os direitos e 

deveres inerentes a tal investidura (poder familiar), dentre eles a efetiva 

participação na educação, sustento e vigilância dos filhos, ainda que em 

menor intensidade (art. 1.589 c/c art. 1.632, do CC). Portanto, a detenção 

da guarda por um dos pais não deve implicar o afastamento do menor em 

relação àquele que não a possui, tampouco a dissolução dos vínculos 

afetivos, já que se mantém inalterado o poder familiar inerente à filiação e 

todos os deveres e direitos dele decorrentes. Assim, deve ser 

assegurado, ao genitor, o direito de convivência junto à filha, por não se 

vislumbrar, até o momento, conduta desabonadora por parte do pai a 

obstar esta relação, que, ademais, envolve também o direito da própria 

criança. Na confluência destes argumentos, verifico que o pano de fundo 

apresentado aos autos não recomenda a visitação assistida, mormente 

porque inexiste na presente situação fundamento para que haja restrição 

ou supervisão da convivência pela carência de conduta paterna em 

desfavor da filha a macular o r. contato, sendo este requisito essencial ao 

acolhimento do pleito alternativo, como medida drástica e excepcional que 

se mostra. Assim, invocando o princípio do melhor interesse da criança e 

da afetividade, indefiro a suspensão do direito de visitas pelo genitor, bem 

como da convivência assistida, notadamente para fins de evitar eventual 

ruptura do importante vínculo afetivo entre a família paterna e a criança, 

eis que, à primeira vista, diminuto o contato entre pai e filha por força do 

próprio vínculo laboral mantido pelo requerido, consoante narrado na 

prefacial. 6. De outro norte, visando minimizar o aparente conflito travado 

entre as partes no que se refere ao contato entre pai e filha, hei por bem 

fixar, desde já, a forma como se dará, por enquanto, a visitação paterna. 

Com efeito, atenta a presença dos requisitos autorizadores para 

concessão imediata do direito de convivência paterno, a fim de proteger 

os interesses da criança e fomentar o aludido contato, acima de quaisquer 

outros, estabeleço as visitas do pai em: a) finais de semana alternados, 

devendo o genitor buscar a filha na residência materna no sábado às 

10h00min (com início em 25/04/2020), devolvendo-a até às 17h do sábado 

aos cuidados da mãe, assim o procedendo no domingo (devendo o genitor 

buscar a filha na residência materna às 10h00min, devolvendo-a até às 

17h do domingo aos cuidados da mãe), intercalando-se, igualmente, os 

feriados, deixando de nesta fase inicial de implementar o pernoite; b) 

aniversário, dia das mães e dia dos pais a criança permanecerá na 

companhia do genitor homenageado; c) no aniversário da criança 

alternadamente entre os pais, iniciando-se o ano corrente com a mãe, 

seguindo-se no ano seguinte em companhia do pai e assim 

sucessivamente, sem prejuízo de eventual alteração, futuramente, acaso 

sobrevenham outros elementos que possam recomendar a mudança do 

que ficou aqui decidido, após a instrução probatória ou ajuste entre as 

partes. Por oportuno, registro que a convivência paterna nos períodos de 

férias escolares e festividades de final de ano serão oportunamente 

ajustadas, a fim de angariar maiores elementos ao fiel interesse da petiz, 

sobretudo diante da incerteza quanto ao calendário escolar do ano 

corrente. Neste ínterim, espera-se dos genitores que possam agir 

colaborativamente, empreendendo esforços para o bom equacionamento 

dos temas relativos à convivência com a filha de modo a protegê-la, em 

lugar de criar situações que não favorecem a segurança e solidificação 

de vínculos, familiares e sociais. Impende consignar, ainda, que a fixação 

judicial do período de visitas não impede que a genitora franqueie a 

convivência paterna com a prole comum em momento diverso, mas, ao 

contrário, serve de parâmetro mínimo a incentivar o diálogo e a busca do 

melhor interesse da menor que está acima dos interesses dos genitores. 

No mais, ressalto que a presente decisão deverá ser cumprida fielmente 

por ambas as partes, sob pena de incidir nas sanções de litigância de 

má-fé quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo 

de responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §3º, CPC) e 

por ato de alienação parental na forma da Lei 12.318/2010, além da 

adoção de medidas mais severas, como a busca e apreensão. 7. 

Determino a elaboração de estudo psicossocial no domicílio das partes 

(ECA, art. 167), sem prévio aviso, visando aferir a higidez da convivência 

familiar, as condições econômicas, higiênicas, morais, afetivas e sociais 

(perante os vizinhos e local de trabalho) para criação e educação da 

menor, averiguando a modalidade de visitação a ser exercida pelo genitor 

não-guardião que melhor atenda aos interesses da criança, bem como a 

atual condição psicológica do genitor, diante dos fatos articulados na 

exordial, a ser realizado pela equipe multidisciplinar do Juízo, fixando o 

prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo. Aportando os 

respectivos relatórios, intimem-se as partes para querendo, se 

manifestem, no lapso de 05 (cinco) dias. 8. De mais a mais, a fim de 

embasar o pedido de alimentos provisórios, invocando o Princípio da 

Cooperação inserto no art. 6º, do CPC, com o fito de conferir celeridade ao 

feito, efetivei pesquisa perante o sistema CAGED em nome das partes, 

obtendo informações de que a autora não ostenta vínculo empregatício em 

aberto, ao passo que o requerido encontra-se empregado com salário 

contratual de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme anexo. Neste 

particular, noticia a autora que o demandado exerce outras atividades 

laborais concomitantes, estimando sua renda mensal em torno de R$ 

8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Ademais, vislumbra-se pelos 

documentos coligidos na inicial, a título de despesas cotidianas da família, 

que a somatória suplanta o salário contratual da parte adversa, totalizando 

o equivalente a R$ 3.574,73 (três mil quinhentos e setenta e quatro reais e 

setenta e três centavos), levando a crer, portanto, que o mesmo aufere 

renda não registrada na CTPS. Conquanto, malgrado subsistam indícios 

quanto as atividades paralelas remuneradas exercidas pelo requerido, 

tenho que não pode ser debitado ao juízo o ônus de presumir a 

possibilidade econômica do pai com base em informações esparsas, 

supondo o seu ganho real. De toda sorte, consta dos diálogos informais 
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das partes via aplicativo de WhatsApp, a proposta de pagamento da verba 

alimentar à filha em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), acrescidos do 

custeio integral da mensalidade escolar, materiais escolares e uniforme da 

menor, bem como plano de saúde Unimed, cujo total perfaz R$ 2.040,00 

(dois mil e quarenta reais). Diante de tais fundamentos, requer a autora a 

fixação de alimentos no quantum de R$ 2.550,00 (dois mil quinhentos e 

cinquenta reais) mensais, referente a 30% (trinta por cento) dos 

rendimentos do requerido, a partir da estimativa alhures mencionada ou, 

subsidiariamente, o valor ofertado em via extrajudicial, equivalente a R$ 

2.040,00 (dois mil e quarenta reais). Sem maiores delongas, diante da 

palidez dos argumentos tecidos na inicial, a par de corroborar as 

simultâneas rendas auferidas na atualidade pelo requerido na proporção 

indicada, entendo prudente a fixação provisória da verba alimentar no 

patamar ofertado pelo pai, sem prejuízo de ulterior revisão, em sendo o 

caso. Assim, comprovada documentalmente a filiação entre a menor 

requerente e o demandado, arbitro, na forma do art. 4º da Lei 5.478/68, 

alimentos provisórios à Isabela C. de S., em 195,21% (cento e noventa e 

cinco vírgula vinte e um por cento) do salário mínimo, atualmente 

equivalente a R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais), a ser devido todo dia 

10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta bancária de titularidade 

da representante legal da alimentada (ID 31131919), iniciando-se no mês 

subsequente (maio/2020) e prosseguindo até decisão final da causa ou 

ulterior deliberação deste Juízo, ressaltando que o valor da pensão 

alimentícia suprarreferido poderá ser revisto a qualquer tempo, bastando 

que venham aos autos elementos de convicção que justifiquem a 

alteração. 9. Lado outro, no que tange aos alimentos vindicados pela 

autora, separada de fato do requerido desde fevereiro/2020, para a 

concessão da tutela de urgência vindicada, necessária a demonstração 

da existência da plausibilidade do direito (‘fumus boni iuris’) e a 

irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (‘periculum in mora’). A 

obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever 

de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada 

a dependência de uma parte em relação à outra, observando-se, sempre, 

o binômio necessidade-possibilidade. Compulsando detidamente os autos, 

verifico que o enlace matrimonial é datado de 18/04/2009, tendo seu o 

último vínculo laborativo registrado em 13/03/2010, não havendo qualquer 

atividade subsequente. Deveras, sabido que na constância da sociedade 

conjugal é dever de ambos os consortes, dentre outros encargos, a mútua 

assistência. Dessume-se que embora a autora seja pessoa relativamente 

jovem (com 38 anos de idade) e não possua enfermidade incapacitante, o 

fato é que a mesma dedicou-se exclusivamente, há pelo menos 11 (onze) 

anos aos cuidados da família, lançando mão de qualquer qualificação 

profissional ou atividade rentável, dependendo economicamente do marido 

neste interstício. Logo, evidente que a comodidade conferida no âmbito 

financeiro/familiar pelo cônjuge varão lhe trouxe invariavelmente a 

dependência econômica para com ele, não possuindo condições de, 

sozinha, manutenir suas necessidades básicas no limbo da separação 

fática. Nesta senda, cabível a fixação de alimentos transitórios a serem 

arcados pelo ex-cônjuge, até ulterior deliberação, reputando-se impositivo 

o redimensionamento do quantum vindicado, eis que não há indícios 

quanto a real necessidade da monta vindicada, sendo conveniente, neste 

momento, a delimitação temporal dos aludidos dispêndios, inclusive a fim 

de incentivar, de sobremaneira, o alcance de meios próprios de 

subsistência. Confortando este entendimento, o STJ já assentou que: “(...) 

2. A pensão entre ex-cônjuges deve ser fixada, em regra, com termo 

certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para que seja inserido no 

mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios 

meios. A perpetuidade do pensionamento só se justifica em excepcionais 

situações, como a incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou 

impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho, que 

evidentemente não é o caso dos autos.(...)” (STJ - REsp 1370778/MG, 

Relator Ministro Marco Buzzi, Julgado em 10/03/2016, Quarta Turma). 

Ainda, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS. 

EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PROVADA. MAJORAÇÃO. 

DESCABIMENTO. FILHA MAIOR INCAPAZ. NECESSIDADES ESPECIAIS. 

REDIMENSIONAMENTO DO ENCARGO ALIMENTAR. CABIMENTO EM 

PARTE. I - A obrigação alimentar entre cônjuges está lastreada no dever 

de mútua assistência, persistindo após a separação do casal quando 

restar demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à 

outra. No caso, a ex-esposa logrou êxito em demonstrar a dependência 

econômica em relação ao ex-marido, sendo cabível a fixação dos 

alimentos. Contudo, não comprovada a necessidade de majoração da 

verba alimentar à autora. II – No tocante aos alimentos à filha maior e 

incapaz, e portadora de necessidades especiais, adequada a majoração 

do encargo alimentar para melhor atender às despesas extraordinárias, 

não tendo o genitor comprovado a impossibilidade financeira, ônus que lhe 

incumbia, segundo orientação da Conclusão nº 37 do Centro de Estudo do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. RECURSO PROVIDO 

EM PARTE.” (Apelação Cível, Nº 70083502021, Sétima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, 

Julgado em: 19-12-2019). Assim, entendo presentes os requisitos para a 

fixação dos alimentos provisórios em favor da requerente Juliana, 

porquanto, como se sabe, em se tratando de ex-cônjuge a obrigação 

alimentar é proveniente do dever de solidariedade familiar, portanto, 

estando a autora fora do mercado de trabalho, vislumbra-se ser o 

demandado o único provedor do lar conjugal enquanto conviviam sob o 

mesmo teto. Destarte, demonstrado o binômio necessidade-possibilidade, 

fixo, na forma dos arts. 1.694 e 1965, do Código Civil, alimentos 

transitórios em favor da autora a serem arcados pelo requerido pelo 

período de 12 (doze) meses, em 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo mensal, reputando adequado tal valor ao conjunto probatório 

apresentado, considerando suficiente o r. lapso temporal, a fim de que a 

demandante alce uma colocação profissional, cujo valor deverá ser 

depositado em conta de sua titularidade (ID 31131919), todo dia 10 (dez) 

de cada mês, a iniciar-se em maio/2020. 10. Ainda, considerando-se que 

caberá à mãe a guarda provisória da prole comum, acolho o pedido vertido 

no item ‘c’ da inaugural, a fim de garantir que as demandantes 

permaneçam residindo no imóvel situado na Avenida Alameda das Rosas, 

nº. 549, Condomínio Terra Nova, Parque Sagrada Família, nesta cidade, 

mediante o aporte mensal das prestações imobiliárias concernentes ao 

financiamento do r. bem pela consorte Juliana, resguardando-se em todo 

caso, direitos de terceiros, até ulterior deliberação deste Juízo. Desde já, 

autorizo a retirada dos pertences de uso pessoal do requerido e de 

eventuais ferramentas de trabalho que, porventura, se encontrem no lar 

conjugal, em posse da requerente. 11. Designo audiência de mediação 

para a data de 30 de junho de 2020 às 15h00min, a realizar-se no Núcleo 

de Conciliação/Mediação deste Juízo. 12. Cite-se o requerido, intimando-o 

a comparecer à audiência aprazada, acompanhado de advogado, 

atentando-se a Serventia, no cumprimento da presente determinação, ao 

quanto disposto no art. 695, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. Se não houver acordo 

em audiência, poderá o demandado contestar o presente, desde que o 

faça por intermédio de advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da realização do ato, sob as advertências legais. Após, intime-se a parte 

autora para que apresente manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 

13. Na sequência, colha-se parecer ministerial. 14. No que tange ao pleito 

de expedição de ofício ao Banco Santander (ID 31133372), bem como a 

Clínica Magistral aviados na inicial, registro que a referida produção de 

provas será sopesada oportunamente, quando do saneamento do feito. 

15. No mais, intime-se a parte autora para que acoste ao feito o 

instrumento de representação processual outorgado pela menor, 

devidamente representada, bem como certidão de matrícula do imóvel 

amealhado em comum (situado no Condomínio Terra Nova), contrato de 

compra e venda do imóvel alienado após a separação fática (sob matrícula 

11926), CRLV ou extrato emitido via sítio eletrônico do Detran/MT quanto 

ao veículo automotor Saveiro, além de documentos comprobatórios das 

dívidas anunciadas. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público. Cite-se e 

intime-se pessoalmente o requerido, via Oficial de Justiça Plantonista, 

constando-se do expediente as recomendações insertas no item ‘e’ da 

prefacial. Expeça-se o necessário. Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2020. 

(Assinado digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006346-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. J. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que acoste ao feito o instrumento de 

representação processual outorgado pela menor, devidamente 

representada, bem como certidão de matrícula do imóvel amealhado em 

comum (situado no Condomínio Terra Nova), contrato de compra e venda 

do imóvel alienado após a separação fática (sob matrícula 11926), CRLV 
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ou extrato emitido via sítio eletrônico do Detran/MT quanto ao veículo 

automotor Saveiro, além de documentos comprobatórios das dívidas 

anunciadas; bem como da audiência de mediação designada para 30 de 

junho de 2020 às 15h a realizar-se no Núcleo de Conciliação/Mediação 

deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001606-93.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO OAB - MT14726/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1001606-93.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, 

Guarda, Regulamentação de Visitas e Alimentos ajuizada por Andreia 

Fátima Angeli em desfavor de Robson Salvadori, todos bem qualificados 

nos autos. Devidamente citado (ID 18472720) o requerido compareceu em 

sede de audiência de conciliação, oportunidade que as partes acordaram 

parcialmente, conforme se afere do termo acostado no ID 20230299. 

Sequencialmente aportou ao feito relatório do estudo psicossocial 

realizado pela equipe técnica do Juízo (ID 19433246). Adiante, a parte 

requerida apresentou peça defensiva (ID 20742036). Por força da decisão 

exarada no ID 20766580, houve a homologação do ajuste celebrado entre 

as partes. Sobreveio réplica (ID 22275277). O feito foi devidamente 

saneado, designando-se audiência de instrução (ID 26529547). Após um 

ato e outro, aportou ao caderno processual eletrônico minuta de transação 

ilustrando ajuste entre os envolvidos acerca da partilha dos bens 

amealhados pelo extinto casal, assim como dos alimentos destinados ao 

infante L. A. S. (ID 29130693). Por fim, o Ministério Público opinou pela 

homologação do r. acordo (ID 31132062). É o relatório do necessário. 

DECIDO. Consoante relatado, as partes entabularam acordo na via 

extrajudicial com relação à temática pendente de solução, qual seja, a 

partilha de bens e a verba alimentar destinada à prole em comum (ID 

29130693). Pois bem, vislumbro que os requisitos de VALIDADE, 

EXISTÊNCIA E EFICÁCIA dos NEGÓCIOS JURÍDICOS encontram-se 

presentes no ACORDO firmado entre os litigantes. Posto isso, em sintonia 

ao parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” 

do CPC, o acordo tal qual ora entabulado e, declaro, por consequência, 

extinto o presente feito. Sem custas e honorários, face a gratuidade da 

Justiça precedentemente deferida a parte autora, restando deferido o r. 

benefício em favor da parte requerida ante ao pleito apresentado em sede 

de contestação (ID 20742036). Oficie-se à empresa empregadora do 

genitor a fim de que cesse o desconto da verba alimentar em sua folha de 

pagamento (ID 18643460). Ato incompatível com o direito de recorrer, 

transitando em julgado, neste ato, a presente sentença homologatória. 

Ultimadas as providências, arquive-se com as cautelas de estilo. P.I. 

Notifique-se. Rondonópolis-MT, 13 de abril de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007352-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. C. V. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS KLAUS OAB - MS9286 (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1007352-10.2017.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença manejado por NOELIA RODRIGUES DOS 

SANTOS em face de JOÃO GUALBERTO CANDIDA VELASQUES, 

devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a pedido da 

Defensoria Pública (ID 25647333), foi determinada a intimação pessoal da 

parte exequente sendo que tal restou inexitosa (ID 28272640). Relatei o 

essencial. DECIDO. A finalidade do processo de execução é a satisfação 

do crédito da parte exequente, impondo a ela empreender diligência a fim 

de proporcionar o prosseguimento do processo de execução. Registre-se 

que a parte exequente não promoveu o necessário ao regular andamento 

do feito, restando inviabilizada o prosseguimento da execução, vindo a 

alterar o seu endereço sem fazer qualquer comunicação ao juízo, 

deixando de fazer qualquer comunicação à Defensoria Pública (ID 

282722640). Pois bem, tentada a intimação pessoal da exequente, a 

mesma não foi encontrada, vislumbrando-se não mais residir no local (ID 

28272640). Entrementes, o processo não pode ficar indefinidamente 

paralisado e inerte, mormente considerando-se as circunstâncias acima 

referidas, restando efetivamente demonstrado a visível falta de interesse 

processual no deslinde do feito, inviabilizando o Juízo promover a 

movimentação da marcha processual. Ilustro: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA 

E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. 

DETERMINAÇÃO PARA O DEVIDO ANDAMENTO DA MARCHA 

PROCESSUAL. REGULAR INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DE 

ENDEREÇO DA PARTE INTERESSADA. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CPC. 1. O Juiz extinguirá a relação jurídica processual, sem exame do 

mérito, ao verificar a ausência de pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo, após a intimação da parte. 

2. Nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, 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. Nesse caso, os 

prazos devem fluir a partir da juntada, aos autos, do comprovante de 

entrega da correspondência no endereço originário. 3. No caso, não se 

verifica ter havido eventual excesso de rigor processual na extinção do 

processo. Em verdade, houve apenas a correta aplicação da norma 

processual vigente, tendo em vista que é dever das partes colaborar para 

o bom andamento do processo 4. Apelação conhecida e desprovida. 

Sentença mantida (TJDFT - Acórdão 1090835, 20150710189583APC, 

Relator: DES. ALVARO CIARLINI, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 

18/4/2018, publicado no DJE: 23/4/2018. Pág.: 444/448) APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA 

PELO AUTOR. ENUNCIADO Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. 

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. O artigo 485 do Código de Processo Civil em vigor elenca as hipóteses 

em que é devida a extinção do processo sem resolução de mérito, 

estabelecendo-se em seu inciso III aquela decorrente do abandono da 

causa pelo autor por mais de trinta dias. 2. A fim de evitar a extinção 

prematura do feito e em homenagem, sobretudo, ao princípio da economia 

processual, o §1º do dispositivo mencionado estabelece ainda que a parte 

será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias, 

somente após o qual não havendo manifestação é cabível a extinção do 

processo. 3. De acordo com o que dispõe o art. 485, inciso IV do 

CPC/2015, "o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo". 4. Diante da peculiaridade do processo, torna-se inaplicável o 

enunciado nº 240 da súmula do STJ. Não é possível manter pendente a 

lide na expectativa de que a parte interessada aponte um endereço 

realmente fidedigno ou tome qualquer outra medida que dê utilidade à 

execução.5. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT - Acórdão 

1034210, 20020110584685APC, Relator: DES. FLAVIO ROSTIROLA, 3ª 

TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. 

Pág.: 473/481)entandum tantum, é dever das partes comunicar qualquer 

mudança de endereço (art. 274, parágrafo único, CPC). A exequente não 

vem cumprindo com o seu dever de colaboração, para que haja uma 

célere prestação jurisdicional. Porquanto, com a vigência da lei 

13.105/2015, que disciplinou a ritualística processual, houve por parte do 

legislador a adoção de da chamada Teoria do Direito Processual 

Constitucional, na qual o novo caderno processual reveste-se não só de 

valores como de princípios. Nesse sentido, os art. 5º e 6º do CPC, buscam 

garantir que todos os envolvidos no processo atuarem de forma clara, leal 

e honesta, buscando a melhor solução da lide. A contrário senso, pode-se 

fazer uma leitura inversa dos r. dispositivos, de que para que haja a 

adequada prestação jurisdicional do Estado, é incrível que as partes 

provoquem a jurisdição de forma despretensiosa, sendo, portanto, 

imprescindível uma postura ativa das partes. Na mesma direção leciona 

Fredie Didier Jr: “o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de 

atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a 

prestação da tutela jurisdicional” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito 

Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento. Salvador: Ed.Jus podivm, 2015, v.1, p. 418) 
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Desse modo, ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso 

oficial e extingui-lo nos casos que encontrar permissivo constitucional ou 

legal. Destarte, é defeso manter processos em arquivos cartorários, numa 

eterna suspensão, à espera, destarte, de uma providência que não vem 

ou nunca virá. Deveras, o desinteresse da parte em continuar com a 

execução impõe reconhecer que não ostenta interesse no 

prosseguimento do feito. Assim, à luz do art. 485, inciso III, IV e VI, do 

Código de Processo Civil, é possível determinar-se a extinção da presente 

execução por abandono da causa, quando verificado o desinteresse da 

parte exequente em promover o necessário ao regular andamento do feito. 

Tal preceito comporta aplicabilidade ao procedimento em apreço, 

notadamente diante do patente desinteresse da parte em comparecer aos 

autos, bem como a atual sistemática adotada pelos tribunais no sentido de 

se evitar a eternização dos procedimentos judiciais. Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos 

III, IV e VI do CPC, dando por prejudicado o exame das demais questões 

vertidas. Sem custas e honorários, face a gratuidade da justiça 

precedentemente deferida, restando deferida r. benesse em prol do 

executado. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis, 14 de abril 

de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009749-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº.: 1009749-42.2017.8.11.0003 Vistos. CESAR AUGUSTO 

SOUZA DA SILVA, representada por sua genitora, Sra. ELIANE CRISTINA 

FELIX DA SILVA, ajuizou a presente ação de alimentos em face de JOSÉ 

AUGUSTO DE SOUZA, todos bem qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que o pai nunca lhe prestou auxílio financeiro, bem como que a 

renda de sua genitora é insuficiente para prover seu sustento. Postulou a 

fixação de alimentos provisórios e a procedência do pedido, em especial 

com a condenação do Suplicado a pagar-lhe pensão alimentícia mensal no 

importe de 100% (cem por cento) do salário mínimo ou 1/3 dos seus 

vencimentos, bem como as despesas com saúde e educação . Pelo 

despacho de ID n. 10993275 foram os alimentos provisionais arbitrados 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, bem como designada 

audiência de conciliação que restou prejudicada ante a não localização do 

requerido (ID 12518637). Novamente a audiência de conciliação restou 

prejudicada (ID 14739550) Através do decisum de ID n. 22354213 foi 

determinada a citação por edital do requerido, bem como a nomeação de 

curador especial. No mais, efetivou-se pesquisa perante o sistema 

CAGED, extraindo-se a informação de que o requerido não estaria 

vinculado a trabalho formal (ID 22462917). Adiante foi apresentada 

contestação por negativa geral (ID 26433602). A autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 29441445). O Ministério Público opinou 

pela fixação da verba alimentar no patamar equivalente a 30 % do salário 

mínimo nacional (ID 31199279). Relatei o essencial. Decido. O processo 

está em ordem, inexistindo vício que possa inquiná-lo de nulidade, assim 

como estão presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação. Não existem preliminares, razão pela qual passo desde logo ao 

exame do mérito. O dever do requerido de prestar alimentos ao autor 

decorre das normas dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil e, 

principalmente, do artigo 229 da Constituição da República, uma vez 

comprovada a filiação (ID 10875096), não sendo por ele contestada tal 

responsabilidade. Ademais, o menor possui sete anos de idade, fato 

suficiente para revelar sua necessidade em receber auxílio financeiro, na 

forma de alimentos, o que lhe proporcionará um desenvolvimento saudável 

e a devida formação sócioeducacional de que as crianças na sua idade 

necessitam. Por outro lado, é dever dos pais manter os filhos menores, 

conforme disposição do art. 229, 1ª parte, da Constituição Federal de 

1988. Por esta razão, os alimentos são devidos. Cumpre, então, fixar o 

respectivo quantum. Essa fixação deve se orientar pelo binômio 

necessidade-possibilidade, assim, atendendo aos interesses da menor, 

sem, entretanto, prejudicar a exequibilidade. Pois bem, diante da 

informação de que o requerido estaria desempregado consoante pesquisa 

efetivada perante o sistema CAGED, hoje renovada, hei por bem manter 

em 30% (trinta por cento) do salário mínimo os alimentos em favor do 

requerente, quantia que certamente atende ao trinômio 

possibilidade-necessidade-proporcionalidade e que não foi questionada 

por qualquer das partes, inexistindo qualquer adminículo de prova apto a 

embasar a fixação em montante superior. Assim, os alimentos, porque 

devidos, deverão ficar no patamar acima estabelecido, 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 prol da 

filha está em sintonia ao princípio da proporcionalidade, sobretudo tendo 

em vista o teor do r. extrato extraído do sistema CAGED. Por oportuno: 

'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONDIÇÕES 

FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. BINÔMIO 

NECESSIDADE POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

Em Ação de Alimentos, a revelia, por si, não afasta o ônus da parte autora 

de demonstrar que o alimentante reúne condições de arcar com o 

pagamento de pensão alimentícia no patamar vindicado na inicial. 2. Na 

fixação de alimentos, o julgador deve avaliar as possibilidades do 

alimentante e as necessidades da alimentanda. 3. O fato de o alimentante 

se encontrar desempregado deve ser levado em consideração para fins 

de fixação do valor da pensão alimentícia. 4. Deve ser mantido o valor dos 

alimentos, quando fixados em consonância com as necessidades da 

alimentanda e a capacidade financeira do alimentante. 5. Recurso de 

Apelação conhecido e não provido.' (TJDFT - 8ª Turma Cível, Apelação 

Civel n. 20150710128180, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, J. 30/5/2019). Por 

fim, não se pode deixar de mencionar, ainda, que o ônus alimentício pode, 

a qualquer momento, ser elevado, reduzido ou extinto, desde que haja 

alteração significativa na situação da alimentante ou do alimentado, 

ficando assegurado, portanto, a qualquer das partes valerem-se da ação 

pertinente, em sendo necessário. Ante o exposto, em sintonia ao parecer 

ministerial, julgo em parte procedente o pedido e condeno o réu a pagar à 

autora pensão alimentícia no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo, a ser depositada até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta 

de titularidade da representante do Autor. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, notadamente tendo em 

vista a natureza da lide, de menor complexidade, suspendendo a 

condenação por litigar sob o pálio da assistência judiciária, que de ofício 

lhe concedo, haja vista a aparente condição de desemprego e por ser 

pessoa presumidamente de poucas posses. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, com baixa e as anotações devidas. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Rondonópolis, 14 de 

abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

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))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(65) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: ___ Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CLAUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT PROCESSO n. 1014561-59.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

998,00 ESPÉCIE: [Guarda]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: NEIDE 

PAULA DA SILVA Endereço: RUA LIGIA FAGUNDES TELES, 71, JARDIM 

ATLÂNTICO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78735-691 POLO PASSIVO: 

Nome: DAIANA PAULA DA SILVA DEFENDI Endereço: RUA LIGIA 

FAGUNDES TELES, 71, JARDIM ATLÂNTICO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78735-691 INTIMANDO: PARTES, ADVOGADOS, TERCEIROS, AUSENTES 

INCERTOS E DESCONHECIDOS. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

PESSOA ACIMA QUALIFICADA, atualmente em local incerto e não sabido, 

do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima mencionados, que 

segue abaixo transcrita, conforme despacho e documentos vinculados 

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

documento SENTENÇA DISPOSITIVO: Postos isso, com fundamento no art. 

487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para o fim de submeter DAIANA PAULA DA SILVA DEFENDI, 

brasileira, solteira, portadora do RG n° 1752271-4 SSP/MT e CPF n° 

034.833.251-31, residente e domiciliada na Rua Lígia Fagundes Teles, nº 

71, Jardim Atlântico, na cidade de Rondonópolis/MT, CEP 78735-691 à 

curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários 

(Causa da interdição: Retardo Mental Grave CID F72 e Esquizofrenia – CID 

F20,), a ser exercida por NEIDE PAULA DA SILVA, brasileira, convivente, 

serviços gerais, portadora do RG nº 479018 SSP/MT e inscrita no CPF sob 

nº 860.319.611-72, residente e domiciliada na Rua Lígia Fagundes Teles, 

nº 71, Jardim Atlântico, na cidade de Rondonópolis/MT, CEP 78735-691, 

nos moldes do enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem 

competirá prestar contas dos atos de sua gestão, ficando advertida de 

que necessitará de prévia autorização judicial para que contraia 

obrigações em nome da curatelada. 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, HELIO AVELINO DOS SANTOS, digitei. RONDONÓPOLIS, 14 de 

abril 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: 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))

 

Processo nº.: 1014561-59.2019.8.11.0003 Vistos. Neide Paula da Silva, 

devidamente qualificada nos autos, requereu a interdição de sua filha 

DAIANA PAULA DA SILVA DEFENDI, sob o fundamento que esta 

apresenta grave doença (Retardo Mental Grave CID F72 e Esquizofrenia – 

CID F20) que a torna incapaz de administrar, por si só, seus direitos de 

natureza pessoal, patrimonial e negocial. Postula a procedência da ação, 

com a interdição da parte requerida, nomeando-se a parte requerente 

curadora da filha. Juntou procuração e documentos. A parte requerente 

foi nomeada curadora provisória da interditanda, para o fim específico de 

representá-la perante a Previdência Social, bem como para administração 

de suas rendas e patrimônio (ID 26192727). Entrevista realizada aos 

06/02/2020, ocasião em que procedeu-se a nomeação de curador 

especial, dispensando-se a realização de prova pericial (ID 28951270). 

Contestação por negativa realizada por força da petição vertida no ID n. 

30302061. Estudos social e psicológico devidamente realizados (ID n. 

28846262). A Representante do Ministério Público manifestou-se pela 

procedência da ação (ID 31158996). É o relatório. Fundamento e decido. O 

presente feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que são suficientes os 

elementos de convicção acostados aos autos. Tendo em vista o laudo 

médico juntado pela parte autora (ID 26154852 e 26154854), impressões 

colhidas em audiência e relatório subscrito pela equipe multidisciplinar do 

juízo demonstram que a curatela é privada de discernimento, não 

possuindo condições de, por si só, gerir sua pessoa e praticar atos da 

vida civil, necessitando, desta forma, de auxilio de terceiros. Em face 

desse quadro e da manifestação da I. Representante do Ministério Público, 

impõe-se a proteção dos interesses da parte requerida. Outrossim, claro 

está que a parte requerida está sendo bem auxiliada pela parte 

requerente, pessoa de seu vínculo familiar, sua mãe, não havendo razões 

para alterar tal quadro. Assim, em atenção à dignidade da pessoa humana 

(artigo 1º, III, da CF/88) e ao melhor interesse da parte requerida, tenho por 

possível o reconhecimento de que ela precisará de auxílio para o exercício 

dos atos da vida civil. Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 

754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de submeter DAIANA PAULA DA SILVA DEFENDI, brasileira, 

solteira, portadora do RG n° 1752271-4 SSP/MT e CPF n° 034.833.251-31, 

residente e domiciliada na Rua Lígia Fagundes Teles, nº 71, Jardim 

Atlântico, na cidade de Rondonópolis/MT, CEP 78735-691 à curatela 

restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários (Causa da 

interdição: Retardo Mental Grave CID F72 e Esquizofrenia – CID F20,), a 

ser exercida por NEIDE PAULA DA SILVA, brasileira, convivente, serviços 

gerais, portadora do RG nº 479018 SSP/MT e inscrita no CPF sob nº 

860.319.611-72, residente e domiciliada na Rua Lígia Fagundes Teles, nº 

71, Jardim Atlântico, na cidade de Rondonópolis/MT, CEP 78735-691, nos 

moldes do enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá 

prestar contas dos atos de sua gestão, ficando advertida de que 

necessitará de prévia autorização judicial para que contraia obrigações 

em nome da curatelada. Assim, fica a curadora cientificada de que deverá 

prestar contas da administração dos bens e valores eventualmente 

existentes em nome da parte requerida se e quando for instada a tanto, 

devendo por isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao 

eventual patrimônio. A interdição abrange a prática de atos de disposição 

patrimonial, demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu 

patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no 

Registro Civil e publique-se no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 

dias. Esta sentença, acompanhada da respectiva certidão de trânsito em 

julgado, servirá como edital, publicando-se o dispositivo dela pelo órgão 

oficial por três vezes, com intervalo de dez dias. Dispenso a publicação na 

imprensa local em inteligência ao disposto no artigo 98, III, do CPC. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento da requerida. Sem condenação aos ônus de sucumbência 

por se tratar de processo necessário e que ganhou feição de 

procedimento de jurisdição voluntária. Oportunamente, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 13 de abril de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de 

Direito

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))

 

Processo nº.: 1014561-59.2019.8.11.0003 Vistos. Neide Paula da Silva, 

devidamente qualificada nos autos, requereu a interdição de sua filha 

DAIANA PAULA DA SILVA DEFENDI, sob o fundamento que esta 

apresenta grave doença (Retardo Mental Grave CID F72 e Esquizofrenia – 

CID F20) que a torna incapaz de administrar, por si só, seus direitos de 

natureza pessoal, patrimonial e negocial. Postula a procedência da ação, 

com a interdição da parte requerida, nomeando-se a parte requerente 
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curadora da filha. Juntou procuração e documentos. A parte requerente 

foi nomeada curadora provisória da interditanda, para o fim específico de 

representá-la perante a Previdência Social, bem como para administração 

de suas rendas e patrimônio (ID 26192727). Entrevista realizada aos 

06/02/2020, ocasião em que procedeu-se a nomeação de curador 

especial, dispensando-se a realização de prova pericial (ID 28951270). 

Contestação por negativa realizada por força da petição vertida no ID n. 

30302061. Estudos social e psicológico devidamente realizados (ID n. 

28846262). A Representante do Ministério Público manifestou-se pela 

procedência da ação (ID 31158996). É o relatório. Fundamento e decido. O 

presente feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que são suficientes os 

elementos de convicção acostados aos autos. Tendo em vista o laudo 

médico juntado pela parte autora (ID 26154852 e 26154854), impressões 

colhidas em audiência e relatório subscrito pela equipe multidisciplinar do 

juízo demonstram que a curatela é privada de discernimento, não 

possuindo condições de, por si só, gerir sua pessoa e praticar atos da 

vida civil, necessitando, desta forma, de auxilio de terceiros. Em face 

desse quadro e da manifestação da I. Representante do Ministério Público, 

impõe-se a proteção dos interesses da parte requerida. Outrossim, claro 

está que a parte requerida está sendo bem auxiliada pela parte 

requerente, pessoa de seu vínculo familiar, sua mãe, não havendo razões 

para alterar tal quadro. Assim, em atenção à dignidade da pessoa humana 

(artigo 1º, III, da CF/88) e ao melhor interesse da parte requerida, tenho por 

possível o reconhecimento de que ela precisará de auxílio para o exercício 

dos atos da vida civil. Postos isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 

754 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para o fim de submeter DAIANA PAULA DA SILVA DEFENDI, brasileira, 

solteira, portadora do RG n° 1752271-4 SSP/MT e CPF n° 034.833.251-31, 

residente e domiciliada na Rua Lígia Fagundes Teles, nº 71, Jardim 

Atlântico, na cidade de Rondonópolis/MT, CEP 78735-691 à curatela 

restrita a aspectos patrimoniais, negociais e previdenciários (Causa da 

interdição: Retardo Mental Grave CID F72 e Esquizofrenia – CID F20,), a 

ser exercida por NEIDE PAULA DA SILVA, brasileira, convivente, serviços 

gerais, portadora do RG nº 479018 SSP/MT e inscrita no CPF sob nº 

860.319.611-72, residente e domiciliada na Rua Lígia Fagundes Teles, nº 

71, Jardim Atlântico, na cidade de Rondonópolis/MT, CEP 78735-691, nos 

moldes do enunciado no art. 1.775, § 3º, do Código Civil, a quem competirá 

prestar contas dos atos de sua gestão, ficando advertida de que 

necessitará de prévia autorização judicial para que contraia obrigações 

em nome da curatelada. Assim, fica a curadora cientificada de que deverá 

prestar contas da administração dos bens e valores eventualmente 

existentes em nome da parte requerida se e quando for instada a tanto, 

devendo por isso manter registro de recebimentos e gastos relativos ao 

eventual patrimônio. A interdição abrange a prática de atos de disposição 

patrimonial, demandar ou ser demandado em juízo, emprestar, transigir, 

dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos de administração de seu 

patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º do Código de 

Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no 

Registro Civil e publique-se no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 

dias. Esta sentença, acompanhada da respectiva certidão de trânsito em 

julgado, servirá como edital, publicando-se o dispositivo dela pelo órgão 

oficial por três vezes, com intervalo de dez dias. Dispenso a publicação na 

imprensa local em inteligência ao disposto no artigo 98, III, do CPC. 

Independente do trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

registro da sentença de interdição para Cartório de Registro Civil 

competente, para ser registrado e averbada a sentença junto à certidão 

de nascimento da requerida. Sem condenação aos ônus de sucumbência 

por se tratar de processo necessário e que ganhou feição de 

procedimento de jurisdição voluntária. Oportunamente, arquivem-se com 

as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 13 de abril de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005623-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

T. B. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOR MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO IMPULSIONO O 

FEITO PARA INTIMAR O AUTOR (A) PARA, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, MANIFESTAR-SE QUANTO A CONTESTAÇÃO, id.31213717.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003746-08.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. T. D. A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. F. S. G. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº.: 1003746-08.2016.8.11.0003 Vistos. 01. A teor do pedido 

retro, efetivo pesquisa perante o sistema CAGED, conforme extrato 

anexo. 02. No mais, autorizo o levantamento de valores constritos perante 

a C. E. F. (ID 16331847) em prol da parte exequente. Expeça-se oficio à r. 

instituição financeira para o implemento da transferência dos valores na 

conta informada derradeiramente - Agência 0614, Operação 023, Conta 

12.316-9, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Nesse passo, abra-se novel 

vista à parte exequente para requerimento pertinente, no prazo de quinze 

dias, bem como a apresentação de cálculo atualizado do debito alimentar, 

decotando-se o valor descrito no r. extrato oriundo da Caixa Econômica 

Federal cuja liberação em favor da exequente já fora autorizado. Após, 

colha-se parecer ministerial e renove-se a conclusão. Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 01 de abril de 2020. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005957-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UBIRANEY BRAGA PEREIRA (REQUERENTE)

SEBASTIANA APARECIDA BRAGA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Intime-se a parte autora para instruir o feito com a cópia do assento civil 

dos demandantes, bem como esclarecer acerca da existência de bens 

deixados pelos falecidos, considerando que “a via do alvará judicial é 

admitida quando se trata apenas de levantamento de numerários 

existentes em depósitos em contas bancárias ou de poupança, mas 

sempre que inexistirem outros bens que devam ser levados a inventário. 

(...)” (AC nº 70006564744, Sétima Câmara Cível, TJRS, julgado em 

13/08/2003).

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008735-52.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL APARECIDO GONCALVES OAB - MG151330 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. A. (REU)

 

Processo: 1008735-52.2019.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de ação de 

alimentos ajuizada por MIGUEL GOMES MATOS. representado pela 

genitora MARIZETH GOMES DO NASCIMENTO em desfavor EVANDRO DE 

MATOS ARRUDA. todos bem qualificados nos autos. Com a inicial vieram 

os documentos pertinentes. Recebida a inicial, deferiu-se em parte o 

provimento liminar vindicado, designando-se audiência de conciliação (ID 

2813889). A referida audiência de conciliação restou infrutífera (ID 

23804386). Após um ato e outro, aportou aos autos ajuste entabulado 

entre as partes (ID 27130192), cujo teor retrata que o genitor pagará a 

título de pensão alimentícia em prol do autor o montante de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais, ou seja 45% do salário mínimo vigente. 

Ainda, ajustou-se que o genitor arcará com a metade das despesas com a 

aquisição de medicamentos, bem como consultas não cobertas pelo plano 

de saúde, tratamento médico especializado em Cuiabá-MT e, ainda, 

eventuais despesas de saúde não previstas, emergenciais, acrescida da 

metade das despesas escolares, tais como mensalidade, material, 
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uniformes e atividades extracurriculares e vestuário. O Parquet opinou 

pela homologação do aludido acordo (ID 30824833). Por força da decisão 

vertida no ID n. 3083831 a parte requerida foi instada a regularizar a sua 

representação processual, sendo tal devidamente sanado (ID 31148516). 

É o relatório. Decido. O acordo está encartado aos autos, constando-se o 

teor de suas avenças. Levando-se em consideração que a transação 

realizada entre as partes preserva os interesses da menor, tendo 

respeitado o binômio possibilidade/necessidade, insculpido no artigo 1.694, 

§1º, do Código Civil, sua homologação é medida que de rigor se impõe. 

Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do 

artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o entabulado e, declaro, por 

conseqüência extinto o presente feito. Sem custas e honorários face a 

gratuidade da Justiça, deferindo r. benesse em prol do requerido. Ato 

incompatível com o direito de recorrer, transitando em julgado, neste ato, a 

presente sentença homologatória. Ultimadas as providências, arquive-se 

com as cautelas de estilo. P. I. e Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 14 de abril 

de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008222-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. F. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS FERNANDA FARIAS OAB - 020.362.131-03 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. G. F. B. (EXECUTADO)

 

Vista à parte exequente para que informe o interesse na constrição, 

indicando a localização dos veículos, no prazo de quinze dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007683-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. A. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA CRISTINA HACK OAB - MT23937/O (ADVOGADO(A))

ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO OAB - MT25386/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. L. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARYANA SANTANA RINALDI OAB - MT24814/O (ADVOGADO(A))

LIVIA CAROLINA SOARES ARANTES OAB - MT0016306A-B 

(ADVOGADO(A))

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

PRISCILA IKEDA CAETANO OAB - MT18596/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Sílvia Machado Muchagata OAB - MT6872-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1007683-21.2019.8.11.0003. Vistos etc. Prima facie, embora o Código de 

Processo Civil não preveja fase exclusiva de especificação de provas e 

delimitação dos pontos controvertidos de fato e de direito, entendo que, do 

espírito do diploma processual, não é possível atingir a fase de 

organização e saneamento do processo sem que as partes tenham a 

possibilidade de influenciar a decisão judicial (CPC, art. 9º). Ademais, a 

legislação instrumental veda a prolação de decisões que surpreendam as 

partes (CPC, art. 10), de modo que as providências decisórias previstas 

no art. 357, por seu potencial de interferir na situação processual dos 

envolvidos, devem ser precedidas de oportunização ao contraditório. 

Frisa-se, que na decisão de saneamento e organização do processo deve 

o magistrado, dentre outras providências, delimitar as questões de fato 

sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de 

prova admitidos. Assim, a possibilidade das partes influenciarem a decisão 

saneadora, com a especificação de provas e outros aspectos, longe de 

violar o espírito do atual CPC confirma a sua propensão à cooperação de 

todos os agentes. Assim, Visando ao saneamento e ao encaminhamento 

da instrução do feito, em atendimento ao disposto nos arts. 6º, 9º e 10 do 

Código de Processo Civil, que estabeleceram os Princípios da Cooperação 

e não-surpresa, bem como a celeridade processual, deverão as partes, e 

sob pena de preclusão, no período alhures concedido (15 dias): a) 

Especifiquem as provas pretendem produzir, estabelecendo relação clara 

e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, de 

sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC), sob pena 

de indeferimento; Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, para fins de melhor adequação da pauta 

pelo juízo. b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma 

ser produzida, deve ser articulado de modo coerente e jurídico o motivo da 

impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a parte adversa 

produzir a prova, de forma a convencer este juízo quanto a necessidade 

de inversão do ônus e distribuição do ônus da prova diversa da regra 

geral (art. 357, III, do CPC); c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e 

elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se 

há matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem quais questões de 

direito que entendem, ainda, controvertidas e relevantes para influenciar a 

decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). Por oportuno, ressalvo, que a 

especificação de provas não obstará o eventual julgamento antecipado do 

mérito, na hipótese de ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do 

CPC. No referido prazo deverá o requerido manifestar-se sobre a 

impugnação à justiça gratuita manejada pela autora derradeiramente (ID 

30108691). Após, conclusos. Rondonópolis/MT, 14 de abril de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004215-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. F. D. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que de 

direito, sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001380-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. R. (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, formule 

pedido apto ao regular processamento do feito, sob pena de extinção

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1005993-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. D. M. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. M. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar o 

cálculo apresentado no ID 27736812, a par de limitá-lo a cobrança 

vindicada na prefacial, isto é, comportando as prestações alimentícias 

vencidas e inadimplidas entre julho de 2016 e junho de 2018, porquanto 

incabível a inclusão de prestações vincendas.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009592-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAISA FERREIRA CARVALHO DA COSTA OAB - MT19723/O 

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

R. F. D. S. (REQUERIDO)

E. F. D. S. (REQUERIDO)

R. F. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LOPES DE SOUSA OAB - MT3948-O (ADVOGADO(A))

GILMAR JESUS CUSTODIO OAB - MT3727-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1009592-35.2018.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de ‘AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM’ ajuizada por 

Maria Auxiliadora Ribeiro da Silva em face Enaura Ferreira da silva, 

Robson Ferreira da Silva e Rosileide Ferreira da Silva, devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, narra a autora que conviveu com o 

falecido Ranulfo por sete anos, não advindo dessa união filhos em comum. 

Assevera que o falecido era casado, todavia, encontrava-se separado de 

fato da requerida Enaura, há mais de quinze anos antes do início da 

convivência, com quem teve dois filhos. Ao final pleiteia a procedência da 

ação, reconhecendo-se a união estável havida entre si e o falecido 

Ranulfo Severino da Silva. Juntou documentos. Em decisão inaugural o 

feito foi recebido, com a concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, assim como realizada buscas através dos sistemas 

INFOSEG e SIEL dos endereços dos demandados (ID 16042167). 

Devidamente citados, os requeridos ofertaram contestação ao ID 

19223760, argumentando que as assertivas lançadas na inicial pela autora 

não merecem prosperar, eis que não houve separação de fato entre o 

falecido e a requerida Enaura. Aduzem, outrossim, que nos dez anos 

anteriores ao falecimento, o de cujus era dependente alcoólico, sendo 

internado diversas vezes em razão da sua condição. Por fim, pugnam pela 

improcedência dos pedidos inaugurais. Réplica ofertada ao ID 21069285. 

Decisão de saneamento e organização do processo, fixando os pontos 

controvertidos da demanda, assim como agendando solenidade instrutória 

(ID 21069285), a qual foi realizada consoante expedientes registrados ao 

ID 22275859 e 22278977, oportunidade em que foram ouvidas sete 

testemunhas e uma informante. Atendendo ao requerimento formulado 

pela parte requerida, foram requisitadas informações perante o INSS (ID 

22730435) cuja resposta ancorou ao ID 24751757. Na sequência aportou 

aos autos memoriais finais pelos demandados (ID 25918826). É o relatório. 

Decido. Cuida-se de ‘AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL 

POST MORTEM’ ajuizada por Maria Auxiliadora Ribeiro da Silva em face 

Enaura Ferreira da silva, Robson Ferreira da Silva e Rosileide Ferreira da 

Silva, devidamente qualificados nos autos. De início, malgrado o 

requerimento derradeiro formulado pelos demandados, entendo que o feito 

encontra-se maduro para julgamento, sendo prescindível a realização de 

diligências neste momento. Dito isso, passo à análise dos requisitos 

necessários à configuração da união estável. Pois bem, pretende a 

requerente o reconhecimento da convivência marital havida entre si e o 

falecido Ranulfo Severino da Silva, pelo período de 09/05/2010 até o óbito 

do companheiro, ocorrido em 18/10/2017. A existência da união estável 

havida entre as partes é fato controvertido, constando das narrativas 

esposadas pelos requeridos Rosileide, Robson e Enaura, cuja 

irresignação quanto a existência do aventado relacionamento cinge-se no 

fundamento de que esta última sempre conviveu maritalmente com o 

falecido. Deveras, a título de argumentação, para a constituição de união 

estável, tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil reconhecem 

como entidade familiar a união de pessoas, dispondo acerca da sua 

proteção pelo Estado (CF/88, art. 226, § 3º e CC, art. 1.723). Com efeito, a 

jurisprudência reputa que a união estável resta “configurada na 

convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de 

constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com atenção aos 

deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento e 

educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil), de modo a permitir 

aplicação, às relações patrimoniais, no que couber, das regras pertinentes 

ao regime de comunhão parcial de bens (artigo 1.725, do Código Civil).” 

(STF - ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011). Em 

outras palavras, a união estável é, grosso modo, uma família conjugal 

desprovida de solenidade constitutiva. Reúne um casal que vive como se 

casados fossem, de maneira ostensiva e permanente, pela existência de 

afeto recíproco. É uma situação que se cria naturalmente, isenta de 

iniciativas jurídico-formais. Sobre o assunto, ainda, registra-se que é 

essencial para a caracterização da união estável a demonstração do 

desejo íntimo de viver como casados, e ser reconhecido desta forma 

perante toda a sociedade, amigos e familiares, que deve ser nutrido por 

ambos os conviventes. Esse pressuposto é o que distingue a união 

estável de outros relacionamentos. Nesse sentido, verbis: CIVIL. 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. UNIÃO ESTÁVEL. 

RECONHECIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A configuração da 

união estável é ditada pela confluência dos parâmetros expressamente 

declinados, hoje, no art. 1.723 do CC-02, que tem elementos objetivos 

descritos na norma: convivência pública, sua continuidade e razoável 

duração, e um elemento subjetivo: o desejo de constituição de família. 2. A 

congruência de todos os fatores objetivos descritos na norma, não levam, 

necessariamente, à conclusão sobre a existência de união estável, mas 

tão somente informam a existência de um relacionamento entre as partes. 

3. O desejo de constituir uma família, por seu turno, é essencial para a 

caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, 

dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora 

públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de 

serem família, porque assim não quiseram seus atores principais. 4. A 

demanda declaratória de união estável não pode prescindir de um diligente 

perscrutar sobre o "querer constituir família", desejo anímico, que deve ser 

nutrido por ambos os conviventes, e a falta dessa conclusão impede o 

reconhecimento da união estável.Recurso provido. (STJ, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2012, T3 - TERCEIRA 

TURMA). A par disso, salienta-se que não é qualquer relação de afeto que 

enseja a configuração da união estável nos termos do art. 1723 do CC. 

Conforme ensinamento de Euclides de Oliveira “A situação de convivência 

em união estável exige prova segura para que se reconheça sua 

existência e se concedam os direitos assegurados aos companheiros” 

(União Estável, do Concubinato ao Casamento, 6ª edição, editora Método, 

p. 149, 2003). Para o mencionado doutrinador, os requisitos legais devem 

estar conjuntamente presentes, não bastando a comprovação de uma ou 

algumas das características que elenca, quais sejam: “a) convivência, b) 

ausência de formalismo, c) diversidade de sexos, d) unicidade de vínculo, 

e) estabilidade: duração, f) continuidade, g) publicidade, h) objetivo de 

constituição de família e i) inexistência de impedimentos matrimoniais” (p. 

122). Destarte, de acordo com o disposto no art. 1723, §1º do CC, a união 

estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1521, CC, 

ressaltando-se a não incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada 

se encontrar separada de fato ou judicialmente. Diante disso, no que tange 

ao último requisito, somente é possível o reconhecimento da união estável 

se demonstrada, efetivamente, a prévia separação fática ou judicial dos 

envolvidos. Neste sentido: ‘APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL 

PARALELA AO CASAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E 

STF. 1. Os elementos dos autos informam que houve vida dupla pelo 

falecido, que se relacionava com a autora, mas preservava íntegro, no 

plano jurídico e fático, seu matrimônio até o dia do óbito. Tratou-se, pois, 

de uma relação adulterina típica, que se amolda ao conceito de 

concubinato (art. 1.727 do CCB), e não de união estável. 2. Nosso 

ordenamento jurídico, no âmbito do direito de família, é calcado no princípio 

da monogamia. Tanto é assim que, um segundo casamento, contraído por 

quem já seja casado, será inquestionavelmente nulo e, se não são 

admitidos como válidos dois casamentos simultâneos, não há coerência na 

admissão de uma união de fato (união estável) simultânea ao casamento - 

sob pena de se atribuir mais direitos a essa união de fato do que ao 

próprio casamento, pois um segundo casamento não produziria efeitos, 

enquanto aquela relação fática, sim. 3. Ademais, há regra proibitiva 

expressa em nosso ordenamento jurídico, qual seja o § 1º do art. 1.723 do 

CCB, ao dispor que "a união estável não se constituirá se ocorrerem os 

impedimentos do art. 1.521", somente excepcionando essa circunstância 

diante da comprovada separação de fato do casal matrimonial, o que não 

se verifica no caso em exame. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.’ 

(Apelação Cível Nº 70064783335, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 06/08/2015) (g.n) 

Com efeito, in casu diante do contexto probatório extraído dos autos em 

apreço, a improcedência do pedido autoral é medida impositiva, senão 

vejamos. Denota-se que o falecido Ranulfo era casado civilmente com a 

Sra. Enaura, conforme se depreende da certidão de casamento vertida no 

ID 19222577, inexistindo nos autos qualquer documento ou declaração de 

pessoa idônea capaz de comprovar a separação de fato dos mesmos. 

Nesse sentido, a testemunha arrolada pela autora, Charles Danilo Lopes 

Leite afirma que foi consultado pelo falecido no ano de 2010 acerca da 

possibilidade de levar a efeito o divórcio com a requerida Enaura, e em 
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todas as ocasiões se fez presente com a Sra Maria Auxiliadora, nada 

sabendo acerca do período de duração do alegado relacionamento com a 

autora. Ainda, a testemunha José Ananias dos Santos, afirmou que a 

autora e o falecido mantiveram relacionamento, não sabendo declinar o 

período de duração, tampouco a existência de matrimônio mantida pelo 

falecido, asseverando que uma semana ficavam na casa da autora e 

outra semana na casa do falecido. Por fim, malgrado a testemunha 

Edylaine da Silva Souza Brito, vizinha da autora, ter aduzido que o de 

cujus e a autora conviviam como marido e mulher, a mesma não foi 

enfática acerca do convívio à época do falecimento, afirmando que nem 

sempre o falecido pernoitava na casa da autora, e mesmo tendo a rotina 

de ir na casa dela ele sempre ia na residência da autora, todavia, não 

sabe afirmar se estavam juntos, “morando na mesma casa (...) não 

estavam, era aquela rotina deles mesmo, de uma vez ou outra a gente ta 

vendo ele ali, mas morando junto junto assim não” (sic) Por oportuno, 

registra-se que está sedimentado o entendimento segundo o qual não 

basta que um casal conviva sob o mesmo teto, preste auxílio material 

mutuamente e manifeste afeto recíproco, até porque, um simples namoro 

abarca tais características. Logo, é necessária a demonstração de que a 

convivência tenha por objetivo a formação de uma unidade familiar, 

pautada pela affectio maritalis. Há, portanto, diante das declarações da r. 

testemunha, dúvidas acerca do relacionamento mantido, se efetivamente 

alicerçado sob a égide do affectio maritalis, com o objetivo de constituir 

família ou se apenas, um relacionamento amoroso, como um simples 

namoro. Nesse norte, ademais, malgrado a coabitação não seja elemento 

imprescindível para a caracterização da união estável, observa-se da 

documentação acostada à exordial evidências de um relacionamento entre 

a autora e o falecido, todavia, considerando a força da presunção de 

subsistência do casamento formalmente hígido, necessitava a autora não 

só fazer prova do relacionamento afetivo, público, duradouro e à 

semelhança de um casamento, mas, especialmente, de que Ranulfo e a 

esposa, Enaura, estavam separados de fato. A propósito: ‘APELAÇÃO 

CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RELACIONAMENTO PARALELO AO 

CASAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE ACERCA DA 

SEPARAÇÃO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA 

FORMAÇÃO DE OUTRA ENTIDADE FAMILIAR. 1. INDUVIDOSAMENTE A 

AUTORA E O FALECIDO MANTIVERAM RELACIONAMENTO AMOROSO, 

PORÉM A LEGISLAÇÃO CIVIL, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL, TRAZ COMO CONDIÇÃO QUE O RELACIONAMENTO 

NÃO ESBARRE NOS IMPEDIMENTOS DO ART. 1.521 DO CCB. NÃO INCIDE 

A RESTRIÇÃO DO INC. VI DA REFERIDA NORMA SE A PESSOA CASADA 

SE ACHAR SEPARADA DE FATO OU JUDICIALMENTE. 2. É FATO 

RECONHECIDO PELA PRÓPRIA AUTORA, EM SEU DEPOIMENTO PESSOAL, 

A SUBSISTÊNCIA FÁTICA E JURÍDICA DO CASAMENTO DO FALECIDO 

COM A ESPOSA. ADEMAIS, AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, NÃO HÁ 

PROVA DO RELACIONAMENTO PÚBLICO, DURADOURO E COM A 

INTENÇÃO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. AQUELES QUE TÊM O ÂNIMO DE 

VIVER COMO SE CASADOS FOSSEM DEIXAM MAIS DO QUE EVIDÊNCIAS 

AO LONGO DO CAMINHO. 3. POR FIM, NÃO HÁ FALAR EM UNIÃO 

ESTÁVEL PUTATIVA (HIPÓTESE EM QUE, EXCEPCIONALMENTE, 

ADMITEM-SE EFEITOS A ESSA RELAÇÃO FÁTICA), POIS A AUTORA 

CONFESSA QUE SABIA QUE SEU PARCEIRO ERA CASADO. POR 

MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO.’ (APELAÇÃO CÍVEL Nº 70042574426, 

OITAVA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: LUIZ 

FELIPE BRASIL SANTOS, JULGADO EM 04/08/2011). Deste modo, 

malgrado a derradeira apresentação de documentos e as informações 

prestadas pelas testemunhas e pelas informantes, penso que tais provas 

são insuficientes para a formação de meu convencimento acerca do tipo 

de relacionamento mantido por Ranulfo e Maria Auxiliadora, notadamente 

porque a prova testemunhal produzida pela parte autora revela-se frágil 

no sentido de demonstrar a separação de fato do falecido com a sua 

consorte e o consequente desimpedimento para a união. Além do mais, 

pelas substanciais sequelas jurídicas que a legislação pátria confere às 

uniões estáveis, não se cogita a procedência do pedido de 

reconhecimento judicial se a prova revelar-se duvidosa - e com mais 

razão em hipóteses como a ora vertente em que existe vinculo matrimonial 

estabelecido e coexistente ao suposto relacionamento que se pretende 

ser reconhecido como união estável. Quanto aos documentos acostados 

pela demandante, como por exemplo, a declaração pública de união 

estável e as fotografias, ressalto que os mesmos por si só não são aptos 

a gerar a consequente procedência do pedido autoral, porquanto tais 

apontam que houve no máximo vida dupla pelo falecido, que se 

relacionava com a autora, mas preservava íntegro, no plano jurídico e 

fático, seu matrimônio até o dia do óbito. Tratou-se, pois, de uma relação 

adulterina típica, que se amolda ao conceito de concubinato, e não de 

união estável. A propósito: ‘AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. 

RELACIONAMENTO PARALELO A OUTRA UNIÃO ESTÁVEL. 

DESCABIMENTO. PARTILHA DE BENS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

INOCORRENTE. 1. A monogamia constitui princípio que informa o direito 

matrimonial, não se podendo reconhecer a constituição de uma união 

estável enquanto uma pessoa estiver casada (e mantendo vida familiar) 

ou conviver em união estável com outra pessoa. 2. Constituiu concubinato 

adulterino a relação entretida pelo réu com a autora, até abril de 2008, pois 

ele mantinha vida conjugal com a outra companheira, consoante 

reconhecido em outro processo. Inteligência do art. 1.727 do Código Civil. 

3. A união estável assemelha-se a um casamento de fato e indica uma 

comunhão de vida e de interesses, reclamando não apenas publicidade e 

estabilidade, mas, sobretudo, um nítido caráter familiar, evidenciado pela 

affectio maritalis, que, no caso, restou demonstrada apenas a partir de 

maio de 2008. 4. Comprovada a união estável, no período reconhecido na 

sentença, devem ser partilhados de forma igualitária todos os bens 

adquiridos a título oneroso na constância da vida em comum, pouco 

importando qual tenha sido a colaboração prestada. 5. É inviável a partilha 

das empresas de odontologia, quando não comprovado que o réu delas 

participava como sócio. 6. Não integra a partilha o imóvel adquirido antes 

do início da união estável. 7. Devem ser partilhados os valores existentes 

em contas em nome do varão na data da separação fática, excluindo-se 

eventuais quantias existentes antes do início da relação marital. 8. O 

veículo adquirido antes da união estável não se comunica e aquele 

adquirido na constância da união e que está em nome da autora integra a 

partilha, devendo ser apurado em liquidação de sentença se foi financiado 

e, nesse caso, dividir-se igualitariamente as prestações pagas na 

constância da união. 9. Não se verifica a litigância de má-fé, quando não 

comprovada qualquer das hipóteses previstas no art. 17 do CPC. Recurso 

da autora parcialmente provido e recurso do réu provido.’ (Apelação Cível 

Nº 70063017115, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 11/02/2015) Além 

do mais, a simples declaração de terceiros não confere ao eventual 

relacionamento estabelecido entre a autora e o falecido a configuração de 

entidade familiar, sendo insuficiente para demonstrar publicidade à 

relação, bem como para descaracterizar o vinculo matrimonial 

estabelecido entre o falecido e sua legítima esposa. Assim, afigura-se 

ausente um dos requisitos essenciais para ensejar o reconhecimento de 

união estável, qual seja o desimpedimento para o matrimônio. Diante disso, 

pode a autora ter estabelecido relação de afeto e intimidade com o de 

cujus denominada pela doutrina de concubinato adulterino (art. 1727 do 

Código Civil). Cumpre destacar que a Constituição Federal de 1988, bem 

como as demais leis disciplinadoras do tema, com destaque para a Lei n. 

9.278/1996, fez distinção entre a união estável e o concubinato, bem como 

entre companheira e concubina. O aludido diploma legal, em seu art. 1º, 

estabelece como requisitos ao reconhecimento da união estável a 

convivência duradoura, pública e contínua, entre um homem e uma mulher, 

com vistas à constituição de família, o que revela, como decorrência 

lógica, a existência de requisito adicional, consubstanciado na ausência 

de impedimento para casar em relação a qualquer dos conviventes. Isso 

porque, sendo o ordenamento jurídico um organismo harmônico, é 

inconcebível configurar como união estável uma relação que não tem 

aptidão para ser convertida em casamento, notadamente porque nosso 

arcabouço legal veda a possibilidade de pessoa casada contrair novas 

núpcias, como se constata dos arts. 1.521, VI, do Código Civil. Afinal o 

impedimento para o matrimônio, por parte de um dos componentes do 

casal, embaraça a constituição da união estável, o que inviabiliza que os 

efeitos jurídicos que dela irradiam alcancem o concubinato. A propósito: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL. RELAÇÃO MANTIDA CONCOMITANTEMENTE AO 

CASAMENTO, MERO CONCUBINATO ADULTERINO. Tratando-se a relação 

mantida entre as partes como mero concubinato adulterino, conforme se 

depreende da prova carreada aos autos, porquanto a relação não perdeu 

seu caráter clandestino, tampouco foi demonstrado o "affectio maritalis", é 

de ser mantida a sentença de improcedência. NEGARAM PROVIMENTO 

AO RECURSO.” (Apelação Cível Nº 70053728127, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Des. Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 

26/09/2013). APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PARALELISMO ENTRE CASAMENTO E 
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RELACIONAMENTO SECUNDÁRIO. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO 

COMPROVAÇÃO. ELEMENTOS DO ARTIGO 1.723, DO CÓDIGO CIVIL. A 

Constituição Federal, em seu artigo 226, § 3º, assegura a proteção do 

Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. 

De outro lado, o artigo 1.723, do Código Civil, acima citado, dispõe que é 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a 

mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família. Para tanto, além dos 

requisitos descritos em lei, revela-se necessária a demonstração da 

ausência de impedimentos matrimoniais, descritos no artigo 1.521, do 

Código Civil, oponíveis tanto ao matrimônio quanto à união estável. Quanto 

às pessoas casadas, descritas no inciso VI, deste dispositivo legal, o 

referido impedimento sofre mitigação no tocante à constituição de união 

estável, se comprovado que o companheiro estava separado de fato do 

cônjuge (artigo 1.723, §1º, do Código Civil). Demonstrado nos autos que o 

falecido não estava separado de fato de sua esposa, a improcedência do 

pedido de reconhecimento da união estável deve ser mantida. (TJDFT - 

Acórdão 1228870, 00163551220168070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª 

Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020) 

DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IMPEDIMENTO LEGAL. 

PESSOA CASADA. SEPARAÇÃO DE FATO NÃO COMPROVADA. 

INCIDÊNCIA DO ÓBICE LEGAL PREVISTO NO §1º DO ARTIGO 1723, CC. 

SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ausentes os impedimentos matrimoniais, à luz do 

art. 226, §3º da Constituição Federal, e, nos termos do art. 1.723 do 

Código Civil, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. 2 - Na 

espécie, os elementos constantes nos autos demonstram que o de cujus, 

à época do período de convivência apontado pela parte autora, era 

civilmente casado e não há comprovação cabal de que estivesse 

separado de fato de sua esposa. 3 - As alegações da autora no sentido 

de que o falecido não se divorciou de sua esposa em razão do precário 

estado de saúde desta, levam ao entendimento, aliado às provas 

apresentadas, de que, na verdade, o de cujus jamais se afastou do seu 

dever conjugal de prestar assistência à sua esposa. 4 - Nesse contexto, 

inexistem justificativas para afastar o óbice legal previsto no §1º do artigo 

1723 do Código Civil, o qual preconiza que a "união estável não se 

constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521". 5 - De acordo 

com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não há 

possibilidade de reconhecimento da união estável quando uma delas for 

pessoa casada, não separada de fato ou divorciada, uma vez que o 

nosso ordenamento não tutela um relacionamento paralelo ao casamento 

válido. Precedentes deste e. TJDFT. 6 - Apelação conhecida e desprovida. 

Sentença mantida. (TJDFT - Acórdão 1136834, 20151310003223APC, 

Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3ª TURMA CÍVEL, data de 

julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: 231/236) 

Registra-se, ainda, que não há que se falar em união estável putativa 

(hipótese em que, excepcionalmente, à semelhança do casamento 

putativo, admite-se a produção de efeitos à relação fática), uma vez que a 

autora era conhecedora da condição de casado do falecido consoante 

registra na narrativa fática inicial, e em que pese sustentar a separação 

fática, não produziu nenhuma prova nesse sentido e, portanto, rechaçada 

a possibilidade de aplicação da boa fé da autora ante a ausência de 

qualquer comprovação neste sentido. Deste modo, sob a ótica deste juízo 

não houve prova quanto a separação de fato do falecido Ranulfo de sua 

cônjuge, Sra. Enaura, logo, reputo inviável o reconhecimento de união 

estável conforme pedido autoral. Se não bastasse, verifico que a 

requerente juntou escritura pública de união estável supostamente havida 

entre as partes (ID 15941765 e 15941766). Todavia, provas como tais 

fazem presunção “relativa” de veracidade, porquanto o Tabelião de 

Cartório de Notas apenas certifica o que lhe foi dito pelos declarantes, e 

não que tais declarações sejam verdadeiras, de modo que no caso em tela 

cai por terra a veracidade do quanto afirmado na escritura pública ante a 

grande quantidade de informações desencontradas. Ademais, como 

sabido, hodiernamente tem-se utilizado indiscriminadamente de 

declarações de união estável para se conseguir os mais variados 

objetivos escusos, como por exemplo descontos em seguros de veículos, 

em planos de associação de clubes, inclusão em planos de saúde, etc, 

sendo que no caso concreto, a declaração de união estável não foi 

corroborada pelo restante do conjunto probatório, consoante fundamentos 

antes lançados. Ilustro: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO 

DE UNIÃO ESTÁVEL. ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. 

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA 

UNIÃO ESTÁVEL. A escritura pública, embora dotada de fé pública, não 

acarreta presunção juris tantum da veracidade dos fatos declarados, 

apenas prova a formação das declarações das partes e não sua eficácia. 

Havendo prova concreta de que não existiu união estável entre a apelante 

e o de cujus, necessário se faz a anulação da escritura pública de união 

estável, com a consequente declaração de inexistência da mesma. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70060016508, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, 

Julgado em 27/08/2014) “UNIÃO ESTÁVEL. Ausência de provas quanto a 

posse de estado de casada pela autora. Requisitos da união estável não 

configurados. Ausência de relacionamento público, notório, duradouro, 

que configure núcleo familiar. Prova dos autos que demonstram 

características do relacionamento do casal, que não ultrapassam os 

contornos de um namoro intenso. Documento intitulado 'Contrato particular 

de união estável' acostado aos autos pela autora que não passa de uma 

declaração para fins de inclusão do requerido como dependente no plano 

de saúde da requerente. Namoro prolongado com intuito de constituir 

família futuramente que não configura união estável. Não há presunção de 

que os bens adquiridos em nome do requerido foram fruto da colaboração 

comum. Cabia à autora comprovar que realmente contribuiu para a 

aquisição dos bens, numa típica sociedade de fato. Manutenção da r. 

sen tença .  Recu rso  improv ido . ”  (TJSP,  Ape lação  n º . 

0000216-15.2012.8.26.0333, Relator(a): Francisco Loureiro, Comarca: 

Macatuba, Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Privado, Data do 

julgamento: 08/11/2012, Data de registro: 09/11/2012). Ainda, tenho o 

expediente atestando a suposta qualidade da autora como dependente do 

‘de cujus’ perante o INSS vertido no ID n. 24751757 deve ser examinado 

com reservas, uma vez que se trata de documento que sequer elucida 

desde quando a autora estaria ocupando tal ‘condição’ perante o referido 

órgão e, ainda, se tal reconhecimento administrativo operou-se em virtude 

de referido ato notarial com eficácia probante relativa, tratando-se de 

expediente destituído de força probatória suficiente a infirmar os demais 

elementos carreados aos autos, que demonstram a manutenção de vida 

em comum entre o falecido e a requerida Enaura. Nesse jaez tenho que à 

requerente incube o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, 

conforme inteligência do art. 373, I do CPC. Destarte, segundo a regra 

geral a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de 

um fato. A parte requerente precisa demonstrar em juízo a existência do 

ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito, e a 

parte requerida precisa comprovar a existência de fato impeditivo 

modificativo ou extintivo do direito da parte autora. Acerca da questão do 

ônus da prova, leciona Nelson Nery Junior: “A palavra vem do latim, ônus, 

que significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que 

corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de 

provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho 

de causa. A produção probatória, no tempo, e na forma prescrita em lei, é 

ônus da condição da parte.” (Nelson Nery Junior, in Código de Processo 

Civil Comentado, Revista dos Tribunais, 7ª ed., p. 723). Ademais, o 

processo moderno busca solucionar os litígios à luz da verdade real e é, 

na prova dos autos, que o juiz busca localizar essa verdade, no entanto, o 

Juiz não pode eternizar a pesquisa da verdade, sob pena de inutilizar o 

processo e de sonegar a Justiça postulada pelas partes. À parte 

requerente foram dadas todas as oportunidades legais para provar o 

alegado, não obtendo sucesso. Ao Juiz para garantia das próprias partes, 

só é lícito julgar segundo o alegado e provado nos autos. O que não se 

encontra no processo para o julgador não existe, sendo que in casu a 

autora não demonstrou a prévia separação de fato por parte do de cujus 

ao tempo da suposta união vivenciada com ele. 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). Posto isso, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral na forma da fundamentação 
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supra, EXTINGUINDO o processo com resolução de mérito, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, sobretudo considerando a 

natureza da demanda e o trabalho realizado. Ressalte-se que a 

exigibilidade das referidas verbas ficará suspensa enquanto perdurar a 

impossibilidade da requerente em adimpli-las, nos termos do art. 98, §3º, 

do CPC, ante a gratuidade de justiça precedentemente deferida. Preclusa a 

via recursal, certifique-se, procedendo-se ao arquivamento do feito com 

as cautelas de estilo. Publique-se, intimem-se. Rondonópolis/MT, 14 de 

abril de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1004971-24.2020.8.11.0003

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

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

MARINALVA SANCHES ALVES DA SILVA OAB - 650.508.511-49 

(REPRESENTANTE)

ERNANI DIAS DA SILVA OAB - 141.878.921-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO (A) AUTOR (A) 

PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PROCEDER A IMPRESSÃO DO 

ALVARÁ EXPEDIDO E ENCAMINHÁ-LO AOS ÓRGÃOS PERTINENTES.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000520-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. M. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1000520-24.2018.8.11.0003. Vistos etc., I. De início, inacolho a preliminar 

de inépcia da inicial ventilada pela requerida em sede de contestação (ID 

208113222), sustentando, em síntese, que da narração dos fatos não 

decorrer logicamente a conclusão e os pedidos são incompatíveis entre si. 

Nesse sentido, malgrado a demandada sustente a divisão igualitária dos 

bens amealhados na constância do matrimonio, inclusive com 

homologação judicial sobre a temática, é fato incontroverso a 

desconstituição da sentença homologatória pelo Tribunal de Justiça, 

consoante acórdão de ID 16725023 e seus documentos atrelados, de 

modo que, a partilha dos bens retrata o mérito da presente demanda. 

Portanto, a inicial preenche todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do 

CPC, e não incide em nenhuma das hipóteses do § 1º do art. 330 do 

mesmo Codex, não havendo, destarte, que se falar em inépcia da inicial. II. 

Oportunamente, DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária em favor 

da requerida, com fundamento no artigo 99, § 3º, do Código de Processo 

Civil. III. Deveras, entendo superada as questões processuais pendentes, 

inexistindo qualquer outra questão prévia a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada e, ainda, presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação, de modo que declaro o feito 

saneado. Fixo como pontos controvertidos da demanda, sem prejuízo de 

outros que poderão ser formulados no decorrer da instrução: a) apuração 

do patrimônio amealhado em comum a ser partilhado; b) apurar a 

existência de eventuais dívidas; Para tanto, atribuo à parte autora o ônus 

da prova do fato constitutivo de seu direito, qual seja, a comprovação da 

existência de patrimônio adquirido durante o casamento passíveis de 

partilha (CPC, 373, II). Tendo a parte requerida alegado fato impeditivo (ou 

modificativo ou extintivo) ao direito da parte autora, qual seja, a 

inexistência de bens passíveis de partilha, assim como o pedido 

reconvencional, atribuo-lhe o ônus da prova no que tange ao alegado 

Desta forma, defiro as seguintes provas úteis postuladas: 1) 

DOCUMENTAL consistente na juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do CPC; 

1.1) INTIME-SE a parte autora, facultando no prazo de 15 (quinze) dias, 

para carrear aos autos documento hábil a comprovar a propriedade dos 

bens constantes da proemial, consoante a lei adjetiva civil, objetivando 

subsidiar o provimento do mérito. Destarte, registro que acaso a parte 

interessada não possua a documentação necessária ao conhecimento da 

matéria, isto é, a matrícula atualizada dos imóveis com a propriedade 

devidamente registrada em favor dos litigantes, o juízo não deliberará 

acerca de tal partilha, a qual poderá ser dirimida na via extrajudicial ou 

posterior sobrepartilha. Ressalta-se que em caso de inércia no 

atendimento ao comando, o juízo não deliberará acerca da partilha das 

propriedades vindicadas, nos termos do que dispõem os arts. 1.227 e 

1.245, do CC. Por derradeiro, registro que qualquer pessoa pode requerer 

certidão perante o cartório competente, sem justificar o pedido, uma vez 

que a consulta é pública (Lei 6.015/73, art. 17). Além disso, no que tange 

aos bens móveis indicados na proemial, há necessidade de se comprovar 

a existência dos referidos (mediante notas fiscais ou cupons fiscais), o 

que é, por conseguinte, requisito para o hígido processamento do pedido 

de partilha, vez que ressai impositiva a descrição e comprovação da 

existência dos bens pretendidos, como fundamento para a distribuição da 

meação, sob o risco de se partilhar patrimônio inexistente ou de terceiro. 

1.2) INTIME-SE a parte requerida, facultando o prazo de 15 (quinze) dias 

para instruir o feito com os documentos comprovatórios da suas 

assertivas (ID 20811322), assim como para manifestar expressamente 

(ratificar) se há interesse em voltar a utilizar o nome de solteira. Por 

derradeiro, ressalvo que sendo o magistrado o destinatário (e gestor) da 

prova, devendo apreciá-la livremente, conforme estabelece o artigo 371 

do CPC relego a apreciação da conveniência na produção de prova oral, 

salientando, que a especificação de eventuais provas pelas partes não 

obsta a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, na hipótese de 

ser reconhecida as hipóteses do art. 355 e 356 do CPC. Intimem-se. Às 

providências. Rondonópolis/MT, 14 de abril de 2020. (assinatura digital) 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006085-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

THIAGO DOS ANJOS ARAUJO OAB - MT24862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. V. D. S. P. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1006085-95.2020.8.11.0003. Vistos etc., I. Recebo a inicial e emenda 

oferta derradeiramente. Desta forma, promovam-se as retificações 

necessárias no sistema PJE, para fins de excluir do polo passivo os 

ascendentes do falecido, e incluir a herdeira menor de idade. II. 

Processe-se em segredo de Justiça, conforme artigo 189, inciso II, do 

CPC. III. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento 

no artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil. III. Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito apresentado, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da sessão de tentativa de autocomposição (CPC, 

art. 139, VI e Enunciado n° 35 do ENFAM). IV. CITE-SE a parte requerida 

para contestar o presente feito, no prazo de 15 (quinze) dias, desde que o 

faça por intermédio de advogado, sob pena de reputarem-se verdadeiros 

os fatos articulados na inicial (arts. 335, III, 231, VI, e 341, todos do CPC). 

Por oportuno, considerando que a requerida é menor impúbere e diante da 

colidência de interesses consoante ventilado pela demandante, desde já, 

nomeio o Escritório Modelo da UNIJURIS para, por intermédio de seu 

advogado e professor-orientador, atuar como curador especial dos 

demandados, conforme o art. 72, I, do CPC, devendo ser-lhe aberta vista 

dos autos para que oferte a competente defesa. Após, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação. 

V. Em seguida, ante o interesse de incapaz no feito, colha-se parecer 

ministerial. Notifique-se. Às providências. Rondonópolis-MT, 14 de abril de 

2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004332-06.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO BATISTA ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

JOSE DA SILVA ALMEIDA JUNIOR (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

KAROLINI BATISTA ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEY DE MELO QUEIROZ OAB - MT24900/O (ADVOGADO(A))

VIRIATO BISPO SEABRA OAB - MT0011061S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DA SILVA ALMEIDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

Processo nº.: 1004332-06.2020.8.11.0003 Vistos etc., 1. DEFIRO à parte 

autora os benefícios da Assistência Judiciária, com fundamento no artigo 

99, § 3º do Código de Processo Civil. 2. Oficie-se à Caixa Econômica 

Federal solicitando informações acerca de existência de valores 

pendentes de levantamento em favor do falecido JOSÉ DA SILVA 

ALMEIDA (CPF 303.977.401-82) a titulo de PIS/PASEP e FGTS, 

assinalando-se o prazo de 15 (quinze) dias para resposta. 3. Após, 

colha-se parecer ministerial. Às providências. Rondonópolis-MT, 02 de 

abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012849-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. S. A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. S. (REU)

L. A. D. O. (REU)

M. D. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Parte Autora: JOSE MARCIO DE SOUZA AMORIM, brasileiro, convivente, 

pedreiro, RG nº 10118020SSP/MT, CPF 667.500.831-53. Parte Requerida: 

MAYCON DIONATAN ALVES DE SOUZA, MAXSUEL ALVES DE SOUZA, 

MARCILENE ALVES DE SOUZA (d.n. 28/05/2003), adolescente; MARIELE 

ALVES SOUZA (d.n. 05/07/2005), adolescente, representadas pela 

genitora LAUDICEIA ALVES DE OLIVEIRA. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS – 

PROCESSO Nº 1012849-68.2018.8.11.0003 - PJE - FINALIDADE: CITAÇÃO 

DA PARTE REQUERIDA MAXSUEL ALVES DE SOUZA, brasileiro, 

atualmente em local ignorado e incerto, dos termos da presente ação, para 

querendo, responder a ação no prazo de 15 (quinze) dias. RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, promovida 

pela parte acima. Requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de 

que o requerente seja exonerado de sua obrigação de prestar alimentos 

ao requerido. Despacho/Decisão: Vistos etc., Considerando o pedido 

vertido no ID 30979043, e estando o requerido MAXSUEL em lugar incerto 

e não sabido, defiro o pedido retro, cite-se por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para em 15 (quinze) dias, a contar do dia útil seguinte ao 

término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC), 

conteste o feito. (...). Às providências. Eu, Elisângela De Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 14 de abril de 2020. 

Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006380-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

H. C. V. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. P. G. (REQUERIDO)

 

Parte Autora: HUMBERTO CARLOS VIEIRA GONÇALVES, brasileiro, 

casado, portador da cédula de identidade RG 040459703-6 SSP/MT e 

CPF/MF 482.396.581-72. Parte Requerida: ANA LÚCIA PEREIRA 

GONÇALVES. PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS – PROCESSO Nº 

1006380-35.2020.8.11.0003 - PJE – FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE 

REQUERIDA FLORENCIA DA SILVA LIMA, brasileira, casada, demais 

qualificações ignoradas, atualmente em local ignorado e incerto, para, 

querendo, responder a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, 

a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital (art. 335, III, c/c 

231, IV, ambos do CPC/2015). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de AÇÃO DE 

DIVÓRCIO LITIGIOSO, promovida pela parte autora acima. As partes 

contraíram matrimônio em 18/12/1992, sob o regime de Comunhão Parcial 

de Bens e encontram-se separados de fato há mais de 01 (um) ano. 

Tiveram dois filhos maiores. Não há dívidas nem bens a partilhar. A parte 

autora requer ao final, seja julgada procedente a ação, a fim de que seja 

decretado o Divórcio do casal. Despacho/Decisão: Vistos etc. (...) Diante 

dos resultados obtidos pelo Juízo nas diligências ao norte apontadas e 

estando a parte adversa em local incerto e não sabido, defiro o pedido 

manejado na exordial. Destarte, cite-se por edital, consignando as 

advertências legais. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo 

da data da publicação única (...) Cumpra-se. Eu, Auxiliar Judiciário, digitei. 

Rondonópolis - MT, 14 de abril de 2020. Gestor Judiciário. 

roo.2familia@tjmt.jus.br.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003528-72.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO VALTER ALVES DO CARMO (REQUERIDO)

FRANCISCO JOSE OLIVEIRA DO CARMO EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLOS JOSE DE MELLO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1003528-72.2019.811.0041 Vistos Esta precatória 

tem como finalidade a intimação do servidor Carlos Jose de Melo para 

comparecimento em audiência que seria realizada em 19/11/2019, todavia, 

não foi possível cumprir o ato deprecado, uma vez os autos foram 

remetidos a esta Vara somente em 20/03/2020. Assim, oficie-se ao juízo 

deprecante solicitando que em 20 (vinte) se digne em designar nova data 

de audiência, com tempo suficiente para que este juízo possa efetivar a 

ordem. Apresentada a resposta, cumpra-se com urgência, servindo a 

cópia desta decisão como mandado. No que se refere a citação do 

requerido, deverá a Secretaria expedir novo mandado, observado o 

endereço indicado na carta. Uma vez cumpridas as finalidades da 

presente, devolva-se à origem, observando as providências pertinentes. 

Decorrido o prazo assinalado sem pronunciamento, devolva-se à origem, 

no estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 13 de abril de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013748-78.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO DE OLIVEIRA FILHO OAB - SP284261-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA ARRAIS VIEIRA (REQUERIDO)

FELIPE DE MATTOS VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ADEMIR SIQUEIRA CAVALCANTE (TESTEMUNHA)

DANILO ARAUJO DE OLIVEIRA CHAVES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013748-78.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos a guia de recolhimento das custas judiciais, oportunidade em 

que também deverá informar os dados dos patronos da parte requerida 

para fins de cadastramento. 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). A guia poderá ser emitida através do site 
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www.tjmt.jus.br, na aba “serviços-guias-emitir guia-outros-carta 

precatória”. Às providências. Cuiabá, 13 de abril de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046835-59.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Joao Victor Toshio Ono Cardoso OAB - MT14051-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DOS SANTOS ROCHA BORDIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DOS SANTOS ROCHA BORDIM OAB - MT0006143A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 29176006, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de abril de 

2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1057639-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO DOMINGOS DE CAMPOS NETO (REQUERIDO)

NILDA GODOY DE CAMPOS (REQUERIDO)

NAISE GODOY DE CAMPOS SILVA FREIRE (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. 30159336, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de abril de 

2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005026-55.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. G. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE EMILIA BRANDAO RODRIGUES OAB - SP292738 (ADVOGADO(A))

ALVARO BARBOSA DA SILVA JUNIOR OAB - SP206388 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. 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. 31167911, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de abril de 

2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005047-31.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARQUES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO FABIANO OAB - SP163908 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTANIR MARQUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CAMILA VICENTE MATHEUS ANTUNES (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão negativa contida no id. 30198623, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de abril de 

2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009655-72.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CELSO GOMES FERREIRA (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. 30224591, nos 

termos dos arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 14 de abril de 

2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043793-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REYNALDO PEREIRA DE SA E SILVA (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 autora recolheu o valor 

para cumprimento de uma diligência no bairro Centro, quando constam na 

carta precatória um endereço localizado no bairro Jardim Ouro Fino e outro 

sem identificação. Assim, impulsionando o presente feito, intimo a parte 

interessada para efetuar o correto pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como complementar o outro 

endereço informado, sob pena de devolução da presente carta precatória, 

independentemente de cumprimento. Destaco que a respectiva guia 

poderá ser emitida por meio do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no campo “serviços-guias-emitir 

guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Cuiabá, 14 de abril de 2020. 

Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010934-93.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL ALT CHAGAS DE SA (REQUERIDO)

JAIRO ALT DA SILVA (REQUERIDO)

NEUROTECH CENTRO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO LTDA - ME 

(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 
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- CEP: 78049-075 CERTIDÃO Certifico que a finalidade da presente 

precatória é a citação de 03 pessoas constantes no polo passivo, com 

endereços situados nos bairros Baú, Bosque da Saúde e Jardim 

Industriário, todavia, a parte autora apenas comprovou o recolhimento da 

diligência a ser cumprida no bairro Bosque da Saúde. Assim, 

impulsionando o presente feito, intimo a parte interessada para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça atinente aos demais bairros, 

no prazo de 05 (cinco) dias, 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, 

14 de abril de 2020. Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo 

de Cartas Precatórias

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016340-95.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE NEGROMONTE PEREIRA DANTAS (LITISCONSORTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO APARECIDO SILVA DANTAS (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA OAB - MT13714/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1016340-95.2020.8.11.0041 Vistos. Dos autos se 

vê que até esta data o Oficial de Justiça Plantonista não comprovou o 

efetivo cumprimento da ordem deprecada. Portanto, oficie-se à Central de 

Mandados ordenando que o meirinho, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, promova a devolução do mandado devidamente cumprido, sob 

pena da adoção das medidas disciplinares pertinentes. Após, devolva-se 

à origem, observando as formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013308-82.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0015177A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉ MÓZENA (REQUERIDO)

HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT13282-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

IASNAIRA RODRIGUES DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013308-82.2020.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

as Portarias-Conjuntas TJ/MT n.s 247, 249 e 281, baixadas como medidas 

de prevenção ao contágio pela COVID-19, o e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso suspendeu as atividades presenciais e os prazos processuais até 

30/04/2020, bem assim determinou que as audiências não urgentes sejam 

agendadas para data o mais breve possível. Como o juízo deprecante não 

menciona eventual urgência no cumprimento da precatória, e 

considerando o retorno das atividades forenses presenciais a partir de 

01/05/2020, designo o dia 18/06/2020, às 14h00min, para realização da 

audiência objeto do ato deprecado. Caberá ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada sobre o dia, hora e local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação haverá de ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao causídico 

juntar nestes autos cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, com antecedência de pelo menos três dias 

da solenidade. A parte pode comprometer-se a trazer a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação por carta, presumindo-se que 

desistiu da inquirição acaso aquela não compareça. Observe-se, ademais, 

que a inércia na realização da intimação importará em desistência da 

produção da prova oral, e que a testemunha que for intimada e deixar de 

comparecer à sessão designada, sem motivo justificado, será conduzida 

coercitivamente e responderá pelas despesas do adiamento, tudo em 

conformidade aos termos do art. 455 e respectivos parágrafos, do CPC. 

Dê-se ciência desta decisão ao juízo deprecante. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

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. De acordo com 

as Portarias-Conjuntas TJ/MT n.s 247, 249 e 281, baixadas como medidas 

de prevenção ao contágio pela COVID-19, o e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso suspendeu as atividades presenciais e os prazos processuais até 

30/04/2020, bem assim determinou que as audiências não urgentes sejam 

agendadas para data o mais breve possível. Como o juízo deprecante não 

menciona eventual urgência no cumprimento da precatória, e 

considerando o retorno das atividades forenses presenciais a partir de 

01/05/2020, designo o dia 18/06/2020, às 15h00min, para realização da 

audiência objeto do ato deprecado. Caberá ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada sobre o dia, hora e local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação haverá de ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao causídico 

juntar nestes autos cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, com antecedência de pelo menos três dias 

da solenidade. A parte pode comprometer-se a trazer a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação por carta, presumindo-se que 

desistiu da inquirição acaso aquela não compareça. Observe-se, ademais, 

que a inércia na realização da intimação importará em desistência da 

produção da prova oral, e que a testemunha que for intimada e deixar de 

comparecer à sessão designada, sem motivo justificado, será conduzida 

coercitivamente e responderá pelas despesas do adiamento, tudo em 

conformidade aos termos do art. 455 e respectivos parágrafos, do CPC. 

Dê-se ciência desta decisão ao juízo deprecante. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014060-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TEREZINHA BONISSONI (REQUERENTE)

JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL OAB - MT5380-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA 

(REQUERIDO)

CONSTIL CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT5325-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOÃO CARLOS SIMONI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
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Processo eletrônico n. 1014060-54.2020.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

as Portarias-Conjuntas TJ/MT n.s 247, 249 e 281, baixadas como medidas 

de prevenção ao contágio pela COVID-19, o e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso suspendeu as atividades presenciais e os prazos processuais até 

30/04/2020, bem assim determinou que as audiências não urgentes sejam 

agendadas para data o mais breve possível. Como o juízo deprecante não 

menciona eventual urgência no cumprimento da precatória, e 

considerando o retorno das atividades forenses presenciais a partir de 

01/05/2020, designo o dia 04/06/2020, às 16h30min, para realização da 

audiência objeto do ato deprecado. Caberá ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada sobre o dia, hora e local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação haverá de ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao causídico 

juntar nestes autos cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, com antecedência de pelo menos três dias 

da solenidade. A parte pode comprometer-se a trazer a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação por carta, presumindo-se que 

desistiu da inquirição acaso aquela não compareça. Observe-se, ademais, 

que a inércia na realização da intimação importará em desistência da 

produção da prova oral, e que a testemunha que for intimada e deixar de 

comparecer à sessão designada, sem motivo justificado, será conduzida 

coercitivamente e responderá pelas despesas do adiamento, tudo em 

conformidade aos termos do art. 455 e respectivos parágrafos, do CPC. 

Dê-se ciência desta decisão ao juízo deprecante e ao douto representante 

do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050707-82.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN OLIVEIRA ESPINDOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1050707-82.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 30923744, defiro o prazo de 30 (trinta) dias para que 

a parte autora informe novo endereço para cumprimento do ato 

deprecado. Com a manifestação, conclusos. Decorrido o prazo assinalado 

sem pronunciamento, certifique-se e devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, observando no que couber os termos do art. 

393 da CNGC/MT. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030876-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Julio Vargas Pavlak (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1030876-48.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 30504055, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 14 de abril de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1050090-25.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1050090-25.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o requerimento de id. 30668676, devolva-se a presente à origem, no 

estado em que se encontra, mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 14 de abril de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012808-16.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1012808-16.2020.8.11.0041 Vistos. Torno sem 

efeito a decisão de id. 31197916, posto que lançada equivocadamente. De 

acordo com as Portarias-Conjuntas TJ/MT n.s 247, 249 e 281, baixadas 

como medidas de prevenção ao contágio pela COVID-19, o e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso suspendeu as atividades presenciais e os prazos 

processuais até 30/04/2020, bem assim determinou que as audiências não 

urgentes sejam reagendadas para data o mais breve possível. Como o 

juízo deprecante não menciona eventual urgência no cumprimento do ato 

deprecado, e considerando o retorno das atividades forenses presenciais 

a partir de 01/05/2020, redesigno para o dia 16/06/2020, às 15h00min, a 

audiência inicialmente agendada para o dia 30/04/2020, às 16h30min. 

Expeça-se mandado de intimação, consoante preconiza o art. 455, §4º, IV, 

do CPC, consignando que a testemunha que for intimada e deixar de 

comparecer à sessão designada sem motivo justificado será conduzida 

coercitivamente e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos 

do art. 455, §5º, do CPC. Dê-se ciência desta decisão ao juízo deprecante 

e ao douto representante do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010665-54.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR SCHLEICHER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO OAB - MT0011133A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010665-54.2020.8.11.0041 Vistos. Torno sem 

efeito a decisão de id. 31197919, posto que lançada equivocadamente. De 

acordo com as Portarias-Conjuntas TJ/MT n.s 247, 249 e 281, baixadas 

como medidas de prevenção ao contágio pela COVID-19, o e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso suspendeu as atividades presenciais e os prazos 

processuais até 30/04/2020, bem assim determinou que as audiências não 

urgentes sejam reagendadas para data o mais breve possível. Como o 

juízo deprecante não menciona eventual urgência no cumprimento do ato 

deprecado, e considerando o retorno das atividades forenses presenciais 

a partir de 01/05/2020, redesigno para o dia 16/06/2020, às 15h30min, a 

audiência inicialmente agendada para o dia 16/04/2020, às 16h00min. 

Expeça-se mandado de intimação, consoante preconiza o art. 455, §4º, IV, 

do CPC, consignando que a testemunha que for intimada e deixar de 

comparecer à sessão designada sem motivo justificado será conduzida 

coercitivamente e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos 

do art. 455, §5º, do CPC. Dê-se ciência desta decisão ao juízo deprecante 

e ao douto representante do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021748-04.2019.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GILDERLANE PINHEIRO (REQUERENTE)

ANTONIO GILCIVAN PINHEIRO (REQUERENTE)

FRANCISCO JUCELINO PINHEIRO (REQUERENTE)

MARIA RIZEUDA ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARIA GILCILENE PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MARTINS SANCHES OAB - SP239304 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARTINS SANCHES OAB - SP225166 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTIN TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON LUIZ SCHIESTL SILVEIRA OAB - PR56763 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR OAB - SP131896 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1021748-04.2019.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

as Portarias-Conjuntas TJ/MT n.s 247, 249 e 281, baixadas como medidas 

de prevenção ao contágio pela COVID-19, o e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso suspendeu as atividades presenciais e os prazos processuais até 

30/04/2020, bem assim determinou que as audiências não urgentes sejam 

agendadas para data o mais breve possível. Como o juízo deprecante não 

menciona eventual urgência no cumprimento da precatória, e 

considerando o retorno das atividades forenses presenciais a partir de 

01/05/2020, designo o dia 18/06/2020, às 15h30min, para realização da 

audiência objeto do ato deprecado. Expeça-se mandado de intimação, 

consoante preconiza o art. 455, §4º, I, do CPC, observadas as 

informações constantes da petição de id. 29434770, consignando que a 

testemunha que for intimada e deixar de comparecer à sessão designada 

sem motivo justificado será conduzida coercitivamente e responderá pelas 

despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º, do CPC. A parte 

interessada deverá, em 05 (cinco) dias, apresentar nestes autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça, uma vez que 

não é beneficiária da gratuidade da justiça. Dê-se ciência desta decisão 

ao juízo deprecante. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de abril de 2020. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046260-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA WODZIK DA SILVA OAB - TO6622 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDO GONCALVES DA SILVA (TESTEMUNHA)

ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IVAN MERCEDO DE ANDRADE MOREIRA OAB - MG59382 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046260-51.2019.811.0041 Vistos. De acordo com 

as Portarias-Conjuntas TJ/MT n.s 247, 249 e 281, baixadas como medidas 

de prevenção ao contágio pela COVID-19, o e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso suspendeu as atividades presenciais e os prazos processuais até 

30/04/2020, bem assim determinou que as audiências não urgentes sejam 

agendadas para data o mais breve possível. Como o juízo deprecante não 

menciona eventual urgência no cumprimento da precatória, e 

considerando o retorno das atividades forenses presenciais a partir de 

01/05/2020, designo o dia 18/06/2020, às 14h30min, para realização da 

audiência objeto do ato deprecado. Caberá ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada sobre o dia, hora e local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação haverá de ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao causídico 

juntar nestes autos cópia da correspondência de intimação e do 

comprovante de recebimento, com antecedência de pelo menos três dias 

da solenidade. A parte pode comprometer-se a trazer a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação por carta, presumindo-se que 

desistiu da inquirição acaso aquela não compareça. Observe-se, ademais, 

que a inércia na realização da intimação importará em desistência da 

produção da prova oral, e que a testemunha que for intimada e deixar de 

comparecer à sessão designada, sem motivo justificado, será conduzida 

coercitivamente e responderá pelas despesas do adiamento, tudo em 

conformidade aos termos do art. 455 e respectivos parágrafos, do CPC. 

Dê-se ciência desta decisão ao juízo deprecante. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010781-60.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. H. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SCHMOLLER DE SOUZA OAB - RO7887 

(ADVOGADO(A))

SONIA COUTO SILVA OAB - 053.217.039-30 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE RONDONIA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1010781-60.2020.8.11.0041 Vistos. Torno sem 

efeito a decisão de id. 31197940, posto que lançada equivocadamente. De 

acordo com as Portarias-Conjuntas TJ/MT n.s 247, 249 e 281, baixadas 

como medidas de prevenção ao contágio pela COVID-19, o e. Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso suspendeu as atividades presenciais e os prazos 

processuais até 30/04/2020, bem assim determinou que as audiências não 

urgentes sejam reagendadas para data o mais breve possível. Como o 

juízo deprecante não menciona eventual urgência no cumprimento do ato 

deprecado, e considerando o retorno das atividades forenses presenciais 

a partir de 01/05/2020, redesigno para o dia 16/06/2020, às 14h00min, a 

audiência inicialmente agendada para o dia 16/04/2020, às 15h30min. 

Expeça-se mandado de intimação, consoante preconiza o art. 455, §4º, IV, 

do CPC, consignando que a testemunha que for intimada e deixar de 

comparecer à sessão designada sem motivo justificado será conduzida 

coercitivamente e responderá pelas despesas do adiamento, nos termos 

do art. 455, §5º, do CPC. Dê-se ciência desta decisão ao juízo deprecante 

e ao douto representante do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1013660-40.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIGUEL GIMENEZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MIGUEL GIMENEZ RAMOS OAB - SP251845 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

ALICE GUIMARAES BOTTARO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGOR DE OLIVEIRA OAB - SP237556 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1013660-40.2020.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

as Portarias-Conjuntas TJ/MT n.s 247, 249 e 281, baixadas como medidas 

de prevenção ao contágio pela COVID-19, o e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso suspendeu as atividades presenciais e os prazos processuais até 

30/04/2020, bem assim determinou que as audiências não urgentes sejam 

agendadas para data o mais breve possível. Como o juízo deprecante não 

menciona eventual urgência no cumprimento da precatória, e 

considerando o retorno das atividades forenses presenciais a partir de 

01/05/2020, designo o dia 09/06/2020, às 17h00min, para realização da 

audiência objeto do ato deprecado. Caberá ao advogado informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada sobre o dia, hora e local da 

audiência, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação haverá de ser 

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao causídico 

juntar nestes autos cópia da correspondência de intimação e do 
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comprovante de recebimento, com antecedência de pelo menos três dias 

da solenidade. A parte pode comprometer-se a trazer a testemunha à 

audiência, independentemente da intimação por carta, presumindo-se que 

desistiu da inquirição acaso aquela não compareça. Observe-se, ademais, 

que a inércia na realização da intimação importará em desistência da 

produção da prova oral, e que a testemunha que for intimada e deixar de 

comparecer à sessão designada, sem motivo justificado, será conduzida 

coercitivamente e responderá pelas despesas do adiamento, tudo em 

conformidade aos termos do art. 455 e respectivos parágrafos, do CPC. 

Dê-se ciência desta decisão ao juízo deprecante. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1029170-30.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BUSS SONNENBERG OAB - MT5862/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDE GONSALVES GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1029170-30.2019.811.0041 Vistos. Expeça-se 

novo mandado para cumprimento do ato deprecado, observadas as 

informações contidas na petição de id. 29734478. Sendo positiva a 

diligência, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades 

necessárias. Às providências. Cuiabá, 14 de abril de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051856-16.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Juízo da Segunda Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA OAB - MT0016334A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERCILIO ANTONIO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1051856-16.2019.811.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para se manifestar acerca do teor da certidão de id. 

30409481 e do requerimento de id. 30493800, em 05 (cinco) dias. 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, 14 de abril de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001685-42.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINOR SENA RODRIGUES OAB - TO3213 (ADVOGADO(A))

 

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 DE INTIMAÇÃO Impulsionando o feito, intimo 

as partes quanto à redesignação da audiência inicialmente agendada para 

o dia 28/04/2020, às 15h30min, para a data de 04/06/2020, às 15h00min, 

em atendimento às Portarias-Conjuntas TJ/MT n.s 247, 249 e 281, 

baixadas pelo e. TJMT como medidas de prevenção ao contágio pela 

COVID-19, nos termos do despacho de id. 31195649. Cuiabá, 14 de abril 

de 2020 Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas 

Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015614-24.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. V. D. F. E. S. D. C. D. R. (DEPRECANTE)

L. C. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. S. D. S. (TESTEMUNHA)

E. O. D. A. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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 DE INTIMAÇÃO Impulsionando o feito, intimo 

as partes quanto à designação da para a data de 16/06/2020, às 

16h30min, em atendimento às Portarias-Conjuntas TJ/MT n.s 247, 249 e 

281, baixadas pelo e. TJMT como medidas de prevenção ao contágio pela 

COVID-19, nos termos do despacho de id. 31201709. Cuiabá, 14 de abril 

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: 1013079-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REMILSON ALBERTONI 27271552120 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Processo Nº 1013079-13.2018.8.11.0003 (PJE) ; Valor causa: R$ 

107.646,82; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). 

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO . Parte Ré: 

EXECUTADO: REMILSON ALBERTONI. Pessoa(s) a ser(em) Intimadas(s) 

EXECUTADOS: 01): REMILSON ALBERTONI CPF :27271552120, 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. 21970697, 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, 13 de abril 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: 1009614-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBIO ROGERIO CARRAFA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Processo Nº 1009614-59.2019.8.11.0003 (PJE) ; Valor causa: R$ 

2.216,34; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Parte 
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Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO . Parte Ré: 

EXECUTADO: CLEBIO ROGERIO CARRAFA. Pessoa(s) a ser(em) 

Intimadas(s) EXECUTADOS: 01): CLEBIO ROGERIO CARRAFA , CPF : 

184.124.158-09, 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 . 25761740, 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, 13 

de abril 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002320-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DA CRUZ BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT11287-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1002320-24.2017.8.11.0003. AUTOR(A): SONIA DA CRUZ BATISTA REU: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS VISTO Cumpra-se o despacho ID 

30931899. RONDONÓPOLIS, 13 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004304-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALNI TERCILIA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1004304-43.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais ajuizada por VALNI TERCILIA DE 

SOUZA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Analisando os autos, 

verifica-se que foi designada audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 

14 horas, para oitiva da testemunha Valkiria dos Santos Reis (Id. 

29865793). Ocorre que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, a realização de audiências foi suspensa até o dia 30 de abril de 

2020, por meio das Portarias nºs 247, de 16 de março de 2020, 249, de 18 

de março de 2020 e 281, de 07 de abril de 2020, como medida temporária 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). Por essa 

razão, redesigno a audiência para o dia 03 de junho de 2020, às 

14h00min. Intimem-se as partes e seus respectivos advogados acerca da 

nova data da audiência. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004669-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON VIZINI CORRÊA JÚNIOR OAB - MT3076-A (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Intime-se o executado para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) 

dias, sobre a petição de Id. 31111805. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, data 

do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007283-07.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDA TOSTA DE MORAES (REU)

 

PROCESSO N.º 1007283-07.2019.8.11.0003 VISTO. SANEAR - SERVIÇO 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS ajuizou ação de 

cobrança em face de OLINDA TOSTA DE MORAES aduzindo, em síntese, 

que a requerida se encontra em débito oriundo do consumo de água, 

esgoto e coleta de lixo, correspondente ao período de 12/2011 a 02/2018, 

no valor R$ 8.388,39 (oito mil trezentos e oitenta oito reais e trinta nove 

centavos). Afirma que realizou diversas tentativas de receber o crédito de 

forma amigável, porém, não logrou êxito, pois até o ajuizamento da ação a 

devedora não manifestou intenção de negociar ou quitar o débito. Assim, 

requereu a condenação da requerida ao pagamento da dívida atualizada, 

no valor de R$ 8.388,39 (oito mil trezentos e oitenta oito reais e trinta nove 

centavos). Citada, a requerida não apresentou defesa (id. 30684299). O 

SANEAR pugnou pelo julgamento antecipado da lide com o reconhecimento 

da revelia do demandado (id. 31022327). É o relatório. Decido. O feito 

comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355 inciso I, do Código de Processo Civil, posto se tratar 

de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem 

suficientes para o seu deslinde. O SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS pretende com esta demanda receber o 

valor R$ 8.388,39 (oito mil trezentos e oitenta oito reais e trinta nove 

centavos), referente aos serviços de água e esgoto utilizados no período 

de 12/2011 a 02/2018, na unidade consumidora nº 397564-9. Devidamente 

citada, a requerida deixou transcorrer in albis o prazo para contestação, 

caracterizando o estado processual de revelia que estabelece a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial. Logo, a 

contumácia da parte ré, além de implicar na presunção dos fatos 

deduzidos na inicial, autoriza o imediato julgamento do feito no estado em 

que se encontra, não havendo espaço para instrução, que depende 

necessariamente, em se tratando de direito disponível, da oposição formal 

do réu à pretensão e da formação do contraditório. A falta de contestação 

é circunstância grave, a ponto de justificar a procedência do pedido, 

quando o direito é mero corolário da matéria fática deduzida na petição 

inicial. Além disso, o SANEAR demonstrou que, de fato, a parte ré se 

encontra em situação de inadimplência, conforme se observa no 

demonstrativo de débito (id. 21385397). Sabe-se que o fornecimento de 

água e esgoto constituem serviços públicos posto à disposição do 

consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente em pagar a 

conta respectiva. Em que pese à proteção ao hipossuficiente e 

essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o 

inadimplemento é consentir com o enriquecimento sem causa de uma das 

partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o 

equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do serviço, com a 

consequente punição do consumidor pontual e adimplente. Insta mencionar 

que o SANEAR assegurou a consumidora/titular a possibilidade de opor 

defesa na esfera administrativa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 

Federal de 1988) e/ou saldar corretamente as suas faturas, tendo ela 

ciência que a sua inadimplência acarretaria no ajuizamento de ação 

judicial, no entanto, manteve-se inerte. Com essas considerações, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por SANEAR – SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de OLINDA 

TOSTA DE MORAES e condeno a requerida ao pagamento de faturas de 

água, esgoto e coleta de lixo, relativas ao período de 12/2011 a 02/2018, 

no valor de R$ 8.388,39 (oito mil trezentos e oitenta oito reais e trinta nove 

centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 

362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança, desde o desembolso das despesas, nos termos 
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do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 

11.960/2009. Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe 

o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil. Para atualização do 

valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária 

(IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos 

termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o valor dos honorários, incide juros 

de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da 

data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no 

cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003536-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANDRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

VISTO. Intime-se o perito nomeado nos autos para designar nova data 

para realização da perícia médica deferida (Id. 22444232). Intime-se o 

INSS para pagar os honorários periciais, através de depósito judicial 

(conta única), no prazo de 15 (quinze) dias, SOB PENA DE BLOQUEIO, 

observando o endereço indicado na petição de Id. 24413294. Cumpra-se. 

Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006405-48.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F G P COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO N°: 1006405-48.2020.8.11.0003 VISTO. F G P COMÉRCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, cujo nome fantasia é POSTO CENTER, ajuizou 

mandado de segurança com pedido liminar contra ato do PREFEITO 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

aduzindo, em síntese, que se trata de uma empresa caracterizada como 

posto revendedor de combustíveis que tem por objetos sociais o comércio 

varejista de combustíveis para veículos automotores; serviços de 

lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; comércio 

varejista de mercadorias em lojas de conveniência e comércio de 

lubrificantes. Informa que, em razão da pandemia causada pelo 

Coronavírus, o Município de Rondonópolis editou vários decretos, e, por 

último, o Decreto Municipal nº 9.443 de 31 de março de 2020, impondo que 

os postos revendedores de combustíveis trabalhem no período das 06 às 

18 horas, ceifando, assim, o seu direito de trabalhar de segunda a 

segunda, das 00:00 às 24:00 horas ininterruptamente. Alega, no entanto, 

que o § 8º, do artigo 2º, da Lei Federal nº 13.979/2020, determina que as 

medidas de enfrentamento do coronavírus, quando adotadas, deverão 

resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e 

atividades essenciais; e que o Decreto Federal nº 10.282/2020, que 

regulamenta a Lei nº 13.979/2020, definiu a produção de petróleo e 

produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito 

de petróleo e demais derivados de petróleo, como atividade essencial. 

Sustenta, ainda, que a ANP (Agência Nacional de Petróleo), na data de 

23/03/2020, determinou que os revendedores de combustíveis 

automotivos em todo o país deverão funcionar, NO MÍNIMO, de 

segunda-feira a sábado, das 7h às 19h. Assim, requer a concessão de 

liminar, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, para 

suspender a restrição imposta a Impetrante, para que funcione apenas 

das 06:00 as 18:00 horas, previstas nos Decretos 9.407, 9.415, 9.422, 

9.426 e 9.443/2020, permitindo que a Impetrante mantenha seu 

estabelecimento aberto das 07:00 as 00:00 de segunda a sábado e das 

08:00 as 13:00 horas aos domingos, conforme Alvará de Funcionamento 

expedido pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, de acordo com o 

Decreto Federal nº 10.282, de 20/03/2020, e na Resolução 812 de 23 de 

março de 2020, editada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP. É o relatório. Decido. O deferimento da liminar em 

sede de mandado de segurança, de acordo com o artigo 7º, inciso III, da 

Lei nº 12.016/09, está condicionado à demonstração da verossimilhança 

das alegações (fumus boni juris) e do fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação (periculum in mora). A concessão da medida 

constitui faculdade atribuída ao Magistrado, prendendo-se ao seu 

prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo o deferimento da 

relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da medida, na 

hipótese de se aguardar a providência final. A impetrante pretende 

suspender a restrição de funcionamento apenas no horário das 06:00 as 

18:00 horas, previstas nos Decretos 9.407, 9.415, 9.422, 9.426 e 

9.443/2020, permitindo que mantenha seu estabelecimento aberto das 

07:00 as 00:00 de segunda a sábado e das 08:00 as 13:00 horas aos 

domingos, conforme Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura 

Municipal de Rondonópolis. O pedido não 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, 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, 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”. Ocorre que os Decretos Municipais 

nºs 9.407/20, 9.415/20, 9.422/20, e 9.426/20, foram revogados pelo 

Decreto nº 9.443, 31 de março de 2020. O novo decreto autorizou, em 

caráter precatório, o funcionamento dos postos de combustíveis do 

perímetro urbano todos os dias da semana, das 6h às 18h (art. 10, inciso 

IX). Assim, a norma municipal estabeleceu que os postos de combustíveis 

do perímetro urbano funcionem todos os dias da semana, no período das 

6h às 18h. Referido horário de funcionamento se mostra suficiente para o 

atendimento da população em geral e dos serviços essenciais que 

necessitam de combustível, até porque os postos funcionarão todos os 

dias da semana. No cenário atual, inexiste justo motivo para um posto de 

combustível funcionar além do horário estabelecido, como pretende a 

impetrante. É bem verdade que o exercício e funcionamento de muitos dos 

serviços e atividades essenciais tem sido mais intenso atualmente e que, 

por esta razão, poderá haver uma maior demanda por combustível para 

este grupo. Todavia, tal demanda poderá ser facilmente atendida no 

horário estabelecido no novo decreto municipal, pois, como já ressaltado, 

foi autorizado o funcionamento dos postos de combustíveis todos os dias 

da semana. Ademais, vale ressaltar que a saúde pública se trata de 

matéria cuja competência para legislar é concorrente, da espécie não 

cumulativa, nos termos dos artigos 23, II, e 24, XII, da Constituição Federal. 

A competência concorrente não cumulativa sugere uma repartição 

vertical, em que se verifica uma correspondência entre o nível federativo e 

a abrangência da legislação, de modo que cabe à União dispor sobre 

normas gerais e aos Estados adotar normas suplementares, voltadas para 

o seu âmbito e especificidade de atuação. Assim, cabe à União a edição 

de normas gerais (art. 24, § 1º, da Constituição Federal), deixando aos 

demais entes a competência de acordo com os seus interesses, desde 

que não contrariem a lei geral. Aliás, o artigo 30, inciso I, da CF, prevê que 

os municípios podem legislar sobre assuntos locais, de acordo com os 

seus interesses. No caso, o Município visando o interesse da saúde da 

população local adotou as medidas que entendeu pertinente. Desse modo, 

verifica-se que, ao menos num juízo de cognição sumária, não se 

vislumbra a verossimilhança do direito alegado, razão pela qual impõe o 

indeferimento da liminar. Com essas considerações, INDEFIRO a liminar 

pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de 

dez (10) dias, preste as informações que julgue necessárias (Lei nº 

12.016/09, art. 7º, I). Após, prestadas ou não informações, manifeste o 

representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da 

referida lei), e após, sejam os autos remetidos à conclusão. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005363-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA OAB - MS7830 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005363-61.2020.8.11.0003. VISTO. BUNGE ALIMENTOS 

S/A ajuizou mandado de segurança com pedido liminar contra ato do 

PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de 

Araújo, aduzindo, em síntese, que é indústria alimentícia, responsável pela 

produção de alimentos, e por disponibilizar insumos necessários à cadeia 

produtiva, consistente em esmagamento de soja em grãos para produção 

de óleo bruto, refinaria e envaze para produção de óleo de soja (marcas 

Soya e Primor), produção de farelo de soja e farelo de algodão para 

alimentação animal. Alegou que, em razão da propagação do COVID-19, 

classificado pela OMS como pandemia mundial, foi lavrado pelo impetrado 

o Decreto nº 9.422/2020, determinando a suspensão do funcionamento 

das indústrias (art. 9º, inciso XXV). Sustentou que referido decreto é 

ilegal, haja vista que determinou a paralisação do comércio local sem que 

todas as atividades essenciais desenvolvidas no município fossem 

analisadas, ao arrepio da Lei nº 13.979/2020, e do Decreto Federal nº 

10.282/2020. Asseverou que desenvolve atividade essencial, nos termos 

do art. 3º, XII, do Decreto Federal nº 10.282/2020, bem como insumos 

necessários à cadeia produtiva, os quais também são considerados como 

essenciais, como determina o § 2º, do artigo 3º, do aludido decreto. Por 

fim, acrescentou que instituiu plano de contingência, adotando medidas 

importantíssimas no combate à disseminação do Coronavírus. Ao final, 

requereu a concessão de liminar, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/09, para que reste imediatamente determinada a insubsistência da 

ordem de suspensão do funcionamento da impetrante, contida no Decreto 

nº 9.422/2020, com a consequente e imediata permissão de que a autora 

produza, distribua, comercialize e entregue alimentos (Id. 30722675). A 

medida liminar foi concedida (id. 30746821). Notificada, a autoridade 

impetrada apresentou informações (id. 31174042). É o relatório. Decido. O 

presente mandado de segurança perdeu o seu objeto. No caso, a 

impetrante pretende que seja assegurada a reabertura e a continuidade de 

suas atividades (indústria alimentícia), conforme permitido pelo Decreto 

Estadual nº 421/2020 e Decreto Federal nº 10.282/2020. Ocorre que os 

Decretos Municipais nºs 9.407/20, 9.415/20, 9.422/20, e 9.426/20, foram 

revogados pelo Decreto nº 9.443, 31 de março de 2020, publicado no 

Diorondon-e nº 4.668, de 31 de março de 2020. O novo Decreto Municipal 

(nº 9.443/20), que é responsável por dispor sobre ações e medidas para 

minimizar a proliferação, entre a população, do Coronavírus (2019-nCoV), 

no âmbito do município de Rondonópolis – MT, autorizou, em caráter 

precário, o funcionamento das atividades comerciais e industriais no 

Município , desde que observadas algumas recomendações. Vejamos: 

“Art. 10 Autorizar em caráter precário, o funcionamento das seguintes 

atividades: (...) V) indústrias, com apresentação de planos de 

contingência de risco de disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), 

assinado por responsável técnico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas; 

(...) VII) comércio local, desde que: a) o turno de trabalho dos funcionários 

seja 06 (seis) horas diárias ininterruptas, com horários diferenciados de 

entrada e saída, com objetivos de minimizar o número de pessoas 

circulando no mesmo horário pelo sistema de transporte coletivo e pela 

cidade; b) realize o controle de fluxo de pessoas no interior do 

estabelecimento, respeitando o distanciamento social (distância mínima de 

1,5 metros entre as pessoas), com demarcações no piso; c) as portas 

estejam abertas para melhor ventilação; d) funcione sem interrupção no 

horário do almoço, visando aumentar o horário de funcionamento e com 

isso diminuir a aglomeração de pessoas”. Não bastasse, o Decreto 

Estadual nº 425, de 25 de março de 2020, utilizado como fundamento do 

pedido formulado pela impetrante, também foi revogado, pelo Decreto nº 

432, de 31 de março de 2020. Assim, o writ perdeu o seu objeto, ante a 

falta superveniente de interesse processual da impetrante, e, por 

consequência, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do 

mérito. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DO ATO 

ADMINISTRATIVO QUE SUPOSTAMENTE DERA CAUSA À ALEGAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A revogação 

do ato administrativo que dera causa à suposta alegação de 

constrangimento ilegal trouxe como consequência a superveniente 

prejudicialidade do mandado de segurança, por perda do seu objeto. II - 

Impossibilidade de se ter o prosseguimento da ação mandamental em face 

da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Precedente. III – Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STF - RE: 598609 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de 

Julgamento: 05/08/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014) Com 

essas considerações, revogo a decisão liminar e com fundamento no art. 

485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005460-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RK COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME (IMPETRANTE)

SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (AUTORIDADE COATORA)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (IMPETRADO)

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005460-61.2020.8.11.0003. VISTO. SCALEZ COMERCIO 

DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA e RDK COMERCIO E DERIVADOS DE 

PETRÓLEO impetraram mandado de segurança com pedido liminar contra 

ato do PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos 

Junqueira de Araújo, aduzindo, em síntese, que são empresas legalmente 

constituída, conforme demonstram contratos sociais em anexo, exercendo 

como atividade lucrativa “comércio varejista de combustíveis para 

veículos”. Relataram que, em razão da propagação do COVID-19, 

classificado pela OMS como pandemia mundial, o impetrado editou o 

Decreto nº 9.407, de 17/03/2020, posteriormente emendado pelos 

decretos nºs 9.415/20, 9.422/20 e 9.426/20 (até o momento), 

determinando, em caráter obrigatório, a suspensão do funcionamento do 

comércio local e das indústrias, entre outras restrições (art. 9º, inciso 

XXIX). Alegaram que a conduta do impetrado constitui ato arbitrário e 

ilegal, visto que contraria às orientações de âmbito federal (Lei nº 13.979, 

de 06/02/2020, e Decreto nº 10.282, de 20/03/2020) e estadual (Decreto 

nº 419, de 20/03/2020, e Decreto nº 425, de 26/03/2020), dificultando o 

entendimento e, sobretudo, a operação de muitas atividades essenciais, 

quando determinou, em caráter obrigatório, a total paralisação do 

comércio, das indústrias e dos serviços. Asseveraram que a paralisação 

dos postos de combustíveis aos domingos poderá acarretar falta de 

serviço essencial neste dia específico. Ressaltaram que o Decreto Federal 

nº 10.282, de 20 de março de 2020, define como imprescindíveis os 

serviços públicos e as atividades essenciais (mesmo que privadas), 

verdadeiramente indispensáveis ao atendimento das necessidades 

inadiáveis da comunidade, aqueles que, se não atendidos, colocam em 

perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população (art. 3º, 

§1º), incluindo as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização 

dos insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao 

funcionamento dos serviços públicos e das atividades essenciais (art. 3º, 

§2º), inclusive proibindo, de forma expressa, qualquer restrição que 

possa afetar a operacionalidade e ou que possam acarretar 

desabastecimento de gêneros necessários à população (art. 3º, §3º). Ao 

final, requereram a concessão de liminar para autorizar o “funcionamento 

da empresa impetrante, todos os dias, e também aos domingos, das 07:00 

(sete) às 19:00 (dezenove) horas, em que pesem as disposições do 

Decreto Municipal nº 9.422, de 21 de março de 2020, valendo uma cópia 

da liminar como ‘salvo conduto’ para o caso de fiscalização da autoridade 

Municipal, SE COMPROMETENDO A IMPETRANTE A CUMPRIR TODAS AS 

REGRAS DE SAÚDE E SEGURANÇA SANITÁRIAS QUE O MOMENTO 

DEMANDA”. A medida liminar foi concedida (id. 30786644). Notificada, a 

autoridade impetrada apresentou informações (id. 31172883). É o relatório. 
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Decido. O presente mandado de segurança perdeu o seu objeto. No caso, 

a impetrante pretende que seja assegurada a reabertura e a continuidade 

de suas atividades (comércio varejista de combustíveis para veículos), 

conforme permitido pelo Decreto Estadual nº 421/2020 e Decreto Federal 

nº 10.282/2020. Ocorre que os Decretos Municipais nºs 9.407/20, 

9.415/20, 9.422/20, e 9.426/20, foram revogados pelo Decreto nº 9.443, 

31 de março de 2020, publicado no Diorondon-e nº 4.668, de 31 de março 

de 2020. O novo Decreto Municipal (nº 9.443/20), que é responsável por 

dispor sobre ações e medidas para minimizar a proliferação, entre a 

população, do Coronavírus (2019-nCoV), no âmbito do município de 

Rondonópolis – MT, autorizou, em caráter precário, o funcionamento das 

atividades comercias e de postos de combustíveis, desde que observadas 

algumas recomendações. Vejamos: “Art. 10 Autorizar em caráter precário, 

o funcionamento das seguintes atividades: (...) VII) comércio local, desde 

que: a) o turno de trabalho dos funcionários seja 06 (seis) horas diárias 

ininterruptas, com horários diferenciados de entrada e saída, com 

objetivos de minimizar o número de pessoas circulando no mesmo horário 

pelo sistema de transporte coletivo e pela cidade; b) realize o controle de 

fluxo de pessoas no interior do estabelecimento, respeitando o 

distanciamento social (distância mínima de 1,5 metros entre as pessoas), 

com demarcações no piso; c) as portas estejam abertas para melhor 

ventilação; d) funcione sem interrupção no horário do almoço, visando 

aumentar o horário de funcionamento e com isso diminuir a aglomeração 

de pessoas”. (...) IX) os postos de combustíveis do perímetro urbano, no 

período das 6h às 18h; Não bastasse, o Decreto Estadual nº 425, de 25 de 

março de 2020, utilizado como fundamento do pedido formulado pela 

impetrante, também foi revogado, pelo Decreto nº 432, de 31 de março de 

2020. Assim, o writ perdeu o seu objeto, ante a falta superveniente de 

interesse processual da impetrante, e, por consequência, o processo 

deve ser julgado extinto sem resolução do mérito. Nesse sentido é a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Ementa: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO 

QUE SUPOSTAMENTE DERA CAUSA À ALEGAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO. 

AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A revogação 

do ato administrativo que dera causa à suposta alegação de 

constrangimento ilegal trouxe como consequência a superveniente 

prejudicialidade do mandado de segurança, por perda do seu objeto. II - 

Impossibilidade de se ter o prosseguimento da ação mandamental em face 

da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 

processo. Precedente. III – Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STF - RE: 598609 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de 

Julgamento: 05/08/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014) Com 

essas considerações, revogo a decisão liminar e com fundamento no art. 

485, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010976-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR GOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AGAMENON GOES DE SOUZA OAB - SP124949 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1010976-96.2019.8.11.0003. EXEQUENTE: GUIOMAR GOES EXECUTADO: 

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO VISTO Dê ciência o executado do cálculo do contador judicial. 

Prazo: 15 dias. Cumpra-se. RONDONÓPOLIS, 14 de abril de 2020. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004304-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALNI TERCILIA DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO MANOEL GUIMARAES OAB - MT20969/O (ADVOGADO(A))

KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES OAB - MT12225/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

 

PROCESSO N. º 1004304-43.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais e materiais ajuizada por VALNI TERCILIA DE 

SOUZA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Analisando os autos, 

verifica-se que foi designada audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 

14 horas, para oitiva da testemunha Valkiria dos Santos Reis (Id. 

29865793). Ocorre que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, a realização de audiências foi suspensa até o dia 30 de abril de 

2020, por meio das Portarias nºs 247, de 16 de março de 2020, 249, de 18 

de março de 2020 e 281, de 07 de abril de 2020, como medida temporária 

de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus). Por essa 

razão, redesigno a audiência para o dia 03 de junho de 2020, às 

14h00min. Intimem-se as partes e seus respectivos advogados acerca da 

nova data da audiência. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002235-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERSON LUCIO ARVANI (EXECUTADO)

ENNES BARBOSA & ARVANI LTDA - ME (EXECUTADO)

IZABEL STEFANI ENNES BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Trata-se de ação de execução fiscal envolvendo as partes acima 

identificadas. Há nos autos notícia do cumprimento da obrigação. É o 

relatório. Decido. Evidencia-se que o(a) executado(a) efetuou o 

pagamento da sua obrigação. É certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à 

execução de título judicial (artigo 924 do CPC). ANTE O EXPOSTO, com 

base no artigo 924 inciso II do Código de Processo Civil, julgo extinta a 

execução fiscal. Custas pelo executado. Quitadas as custas, cancele-se 

a penhora de bens realizada nos autos. Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se. P. R. I. C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006350-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LEAO PINTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA OAB - MT27159/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COORDENADOR DA JUNTA MÉDICA E DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1006350-97.2020.8.11.0003 VISTO. OSMAR LEÃO PINTO 

propôs mandado de segurança contra ato da JUNTA MÉDICA DO 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO-DETRAN/MT, Agência VIP de 

Rondonópolis/MT, aduzindo, em síntese, que houve violação de direito 

líquido e certo do impetrante, já que referida autoridade praticou ato ilegal 

em negar seu direito de obter a renovação de sua CNH sem a inclusão de 

adptações/observações. Alega que nasceu portando a deficiência física 

com o nome de Paralisia Cerebral Espástica (CID G80/0), que jamais se 

privou de fazer atos que qualquer criança, jovem ou adulto normalmente 

pratica, e que, em 2013, obteve sua primeira habilitação para conduzir 

veículo automotor de categoria “B”, seguindo o procedimento comum, o 

qual todos os que não possuem deficiência enfrentam. Disse que, na 

época, a junta médica solicitou a apresentação de um laudo de seu 

neurologista onde deveria constar que apesar de ter sua deficiência 
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limitante, não necessitaria de carro adaptado, o que foi feito, sendo que a 

junta médica do DETRAN aprovou, sem delongas, a não necessidade de 

carro adaptado para o impetrante concluir com o restante do processo 

para obter sua CNH, e, ao final, foi declarado APTO e obteve sua CNH sem 

nenhuma observação ou adaptação. Sustenta que, no final de 2019, 

compareceu ao DETRAN para obter sua renovação de CNH e foi 

encaminhado para a junta médica, a qual novamente requereu a 

apresentação de novo laudo do seu neurologista especificando a não 

necessidade de carro adaptado e como estaria a situação de sua 

deficiência. Assevera que apresentou laudo de seus médicos neurologista 

e ortopedista, atestando que estaria em condições de manter sua 

atividade de motorista e habilitação normalmente, entretanto, no mesmo 

momento, arbitrariamente, os médicos da junta médica negaram a 

renovação de sua CNH, passando a dizer que necessitaria a partir 

daquele momento ter observações em sua CNH e que só poderia conduzir 

carro adaptado. Aduziu que, em razão de sua discordância, a impetrada o 

encaminhou para uma junta médica de percurso em Cuiabá/MT. Entretanto, 

por várias vezes telefonou na central do DETRAN em Cuiabá para tomar 

ciência de quando seria a sua avaliação, porém ocorreram várias 

informações controversas dos próprios servidores da autarquia, posto 

que, não sabiam informar quando seria a data designada para a junta de 

percurso e pediram para esperar e que iriam o comunicar por telefone. 

Disse que não recebeu a resposta do DETRAN e achando estranha a 

demora, ligou novamente para a Central e foi lhe informado que teria que 

protocolar um recurso no Núcleo do DETRAN de Rondonópolis para que 

eles pudessem marcar a data da avaliação, assim o fez. Entretanto, 

passando-se 30 dias após o protocolo, obteve a resposta de que a 

médica da junta, Dra. Ires B. Francisco Lopes, não lançou no sistema do 

DETRAN a decisão colegiada da junta médica e, assim, já teria passado 

mais de 30 dias da data de ciência da decisão dos médicos para entrar 

com recurso. Portanto, a decisão foi que seu recurso estaria intempestivo 

e foi negado seu direito de obter a renovação de sua CNH sem a inclusão 

de adptações/observações. Acrescenta que as provas juntadas aos 

autos comprovam que continua apto para dirigir seu automóvel 

normalmente. Assim, requer a concessão de liminar para que suspenda o 

ato lesivo que deu motivo ao pedido, autorizando o impetrante a passar 

para os próximos procedimentos necessários para a renovação de sua 

CNH junto ao Detran/MT. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é 

remédio excepcional, garantido constitucionalmente contra ato de 

autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal). 

Cuidando-se de writ, a declaração que se dá, eventualmente, nas 

hipóteses cabíveis, vai no sentido de proteger ou não a tese do impetrante 

alicerçada em direito líquido e certo. A demonstração do direito líquido e 

certo, em sede de mandado de segurança, demanda prova 

pré-constituída, notadamente porque o mandamus não comporta a fase 

instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária. Precisa é 

a lição de FABRÍCIO MATIELO (MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em 

respeito ao ordenamento jurídico, deve-se reservar o mandado de 

segurança apenas para casos especiais, nos quais a liquidez e certeza 

do direito sejam tão candentes ao ponto de permitir imediata salvaguarda, 

não obstante precária, mediante o cumprimento das formalidades 

declinadas em lei. Para as demais situações, busque-se o caminho comum 

percorrido pelas demandas que precisam de profundos e exaustivos 

questionamentos, ou de provas mais detidas". Quando a lei se refere a 

direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para o seu conhecimento de plano, para que seu 

exercício possa ser efetivo no momento da impetração. No caso dos 

autos, o impetrante postula a suspensão do ato que negou o seu direito de 

obter a renovação de sua CNH sem a inclusão de adaptações e/ou 

observações, decorrentes de sua deficiência física (Paralisia Cerebral 

Espástica). Analisando os autos, verifica-se que, ao requerer a 

renovação da sua carteira de habilitação, a junta médica do Detran 

considerou o impetrante “apto com restrição” (id. 31134812), pois “suas 

limitações não permitem que dirija veículo sem adaptações” (id. 30135730). 

Na hipótese, o impetrante discorda da referida conclusão e junta aos 

autos laudos médicos do Neurocirurgião e Ortopedista, bem como 

fotografias e vídeos do impetrante viajando, que, segundo ele, comprovam 

que continua apto para dirigir seu automóvel sem nenhuma adaptação. 

Como se vê, o ato impugnado consiste no resultado da junta médica oficial 

do DETRAN, de modo que dissentir dessas conclusões demandaria a 

instauração de extensa fase de instrução probatória, o que é incompatível 

com o rito do mandado de segurança. Os atestados médicos, as 

fotografias, os vídeos, e o fato de o impetrante ter sido considerado 

anteriormente (ano de 2013) apto a dirigir sem restrição, por si só, não 

demonstram, de forma cabal, que o impetrante não precisa dirigir veículo 

com adaptações. Assim, o motivo da negativa da renovação da CNH do 

impetrante sem a inclusão de adaptações e/ou observações depende de 

provas, que não podem ser produzidas nos estreitos limites do mandado 

de segurança. Esse é o entendimento firmado pela jurisprudência. 

Vejamos: “AGRAVO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL EM 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

LIMINAR. Na via do mandado de segurança, a tutela de urgência exige 

mais que a simples fumaça do direito, mas também a demonstração da sua 

probabilidade através da existência de prova documental inequívoca e 

pré-constituída, que possa ter o condão de sugerir o direito líquido e certo 

do impetrante. REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO DE APTIDÃO. 

RECOLHIMENTO DA CNH. LEGALIDADE. Caso em que o agravante teve a 

sua CNH recolhida após ser submetido a exame médico que concluiu pela 

sua aptidão para dirigir veículos automotores, Diante de resultado de 

exame clínico que aponta a inaptidão do condutor para dirigir veículos 

automotores, é dever da autoridade de trânsito efetuar o recolhimento da 

CNH, ainda que durante o prazo de validade do documento, não havendo 

falar em direito adquirido na espécie. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE 

PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO NA VIA DO MANDADO DE 

SEGURANÇA. A possibilidade de o agravante dirigir veículo automotor 

somente poderá ser atestada por profissional habilitado em perícia médica, 

única prova capaz de se contrapor àquela já realizada junto aos 

profissionais contratados pelo DETRAN para prestar este... serviço e 

impedir que motoristas sem aptidão obtenham a CNH. Inviável, na via 

estreita do mandado de segurança, a dilação probatória para realização 

de prova pericial. Decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela 

recursal mantida. AGRAVO DESPROVIDO. UNÂNIME” (Agravo Nº 

70074464157, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 26/09/2017). APELAÇÃO. 

MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. 

Condutor portador de deficiência física. Pretensão de renovar a CNH, de 

forma especial. Impossibilidade na espécie. Exigência de exame médico e 

prático na Junta Especial, nos termos da Resolução nº 425/2012 do 

CONTRAN e da Portaria Detran nº 548/2015. Laudo trazido pela impetrante 

não elaborado por médico credenciado. Impossibilidade de dilação 

probatória em sede mandamental. Ausência de direito líquido e certo. 

Segurança denegada. Sentença mantida. Recurso não provido” (TJ-SP - 

AC: 10132220420188260320 SP 1013222-04.2018.8.26.0320, Relator: 

Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 16/10/2019, 13ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 17/10/2019). Em sede de Mandado de 

Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a 

não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não 

se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores 

investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual 

deve o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados, o que não 

ocorreu no caso dos autos. Portanto, considerando que o mandado de 

segurança não admite dilação probatória, inviável o conhecimento da 

controvérsia. Com essas considerações, com fundamento no artigo 485, I, 

do CPC e artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, 

consequentemente, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por 

se tratar de sentença que extingue o mandado sem julgamento de mérito, 

não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, 

§ 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 

com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008282-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

30 DIAS Processo Nº 1008282-28.2017.8.11.0003 (PJE) ; Valor causa: R$ 
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3.804,55; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO FISCAL (1116). Parte 

Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS. Parte Ré: 

EXECUTADO: RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA. Pessoa(s) a 

ser(em) Intimadas(s) EXECUTADOS: 01) RUI BARBOSA GUTIERRES DE 

ALMEIDA, portador(a) do CPF/CNPJ de 120.067.238-04, 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. 25705475, 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, 14 de abril de 2020. Débora Yanez 

Pereira Cláudio Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1008936-44.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA VOGT BAR (EXECUTADO)

HEIDI SCHULZ (EXECUTADO)

TRANS B. A. R. TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM SCHULZ BAR OAB - MT23795/O (ADVOGADO(A))

 

VISTO. O(a) exequente requer a imposição de restrição judicial de veículo 

automotor pertencente ao(a) executado(a), por meio do sistema RENAJUD, 

uma vez que não obteve sucesso nas diligências realizadas para localizar 

bens penhoráveis no patrimônio do(a) executado(a). O pedido de ser 

deferido. É possível a imposição de restrição judicial de veículo automotor, 

junto ao sistema RENAJUD, a fim de evitar que o(a) executado(a) venha a 

se desfazer do referido bem para frustrar os fins da execução. Por sinal, 

o Manual do Usuário do sistema RENAJUD, utilizado como ferramenta 

eletrônica que interliga os órgãos do Poder Judiciário e o Departamento 

Nacional de Trânsito - DENATRAN - viabiliza a inserção de restrições 

judiciais de veículos em âmbito nacional, relativas à transferência, 

licenciamento, circulação e registro de penhora. Ademais, essa 

providência permite garantir que o(a) executado(a) não se desfaça do 

bem até o momento em que é efetivada a penhora. Se não bastasse, essa 

medida pode ser adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e 

efetividade ao processo de execução. Com essas considerações, DEFIRO 

a imposição de restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo(s) 

automotor(es) cadastrados em nome do(a) executado(a). Efetuado o 

registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de localizar o bem 

para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para 

indicar o paradeiro dos veículos. Não sendo localizado veículos em nome 

do(a) executado(a), via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o(a) 

exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento dos autos. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito Seja bem vindo, 

FRANCISCO ROGERIO BARROS TJMT 23/03/2020 • 11h 35' 44'' • 09:46 

Restrições Designações Você está em: RENAJUD Inserir Restrições 

Inserir Restrição Veicular A pesquisa não retornou resultados. Pesquisa 

de Veículos (Informe 1 ou mais campos) Placa Chassi CPF/CNPJ Mostrar 

somente veículos sem restrição RENAJUD Pesquisar 2.3.0 Setor de 

Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF 

x.x.x.x.x.x.x.x.x. Seja bem vindo, FRANCISCO ROGERIO BARROS TJMT 

23/03/2020 • 11h 32' 36'' • 07:42 Restrições Designações Você está em: 

RENAJUD Inserir Restrições Inserir Restrição Veicular RENAJUD - 

Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores Usuário: FRANCISCO 

ROGERIO BARROS 23/03/2020 - 11:35:10 Comprovante de Inclusão de 

Restrição Veicular Dados do Processo Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO 

MATO GROSSO Comarca/Município RONDONOPOLIS Juiz Inclusão 

FRANCISCO ROGERIO BARROS Órgão Judiciário RONDONOPOLIS 

PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA N° do Processo 

10089364420198110003 Total de veículos: 1 Placa Placa Anterior UF 

Marca/Modelo Proprietário Restrição KAS2180 MT HONDA/NXR150 BROS 

ESD HEIDI SCHULZ Transferência Imprimir 2.3.0 Setor de Autarquias Sul, 

Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - Brasília-DF x.x.x.x.x.x.x. 

Seja bem vindo, FRANCISCO ROGERIO BARROS TJMT 23/03/2020 • 11h 

32' 36'' • 09:40 Restrições Designações Você está em: RENAJUD Inserir 

Restrições Inserir Restrição Veicular A pesquisa não retornou resultados. 

Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos) Placa Chassi CPF/CNPJ 

Mostrar somente veículos sem restrição RENAJUD Pesquisar 2.3.0 Setor 

de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco H, 5º andar - CEP 70700-010 - 

Brasília-DF

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013351-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. G. M. D. (AUTOR(A))

S. G. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA ALVES DE SOUSA OAB - MT8553/O (ADVOGADO(A))

SANDRA MARA FRANCO SETTE OAB - PR45210 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. S. J. D. P. (REU)

M. V. R. D. M. J. -. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA OAB - MT0018562A 

(ADVOGADO(A))

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES OAB - MT0013249A (ADVOGADO(A))

ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA OAB - MT5183/O-O 

(ADVOGADO(A))

BRUNO DE CASTRO SILVEIRA OAB - MT16257-O (ADVOGADO(A))

 

VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003640-46.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AMAURI BRAZ DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1003640-46.2016.8.11.0003 VISTO. Trata-se de 

cumprimento de sentença promovido por AMAURI BRAZ DE MELO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando o 

recebimento das parcelas vencidas, no importe de R$ 85.258,22, e, ainda, 

o valor de R$ 6.509,62 a título de honorários advocatícios sucumbenciais 

(id. 20818779). O INSS concordou com o cálculo apresentado pelo 

exequente (id. 25695186). Assim, HOMOLOGO o cálculo apresentado pelo 

exequente no valor de R$ 85.258,22 (oitenta e cinco mil, duzentos e 

cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), relativo às parcelas 

vencidas, e R$ 6.509,62 (seis mil, quinhentos e nove reais e sessenta e 

dois centavos), referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. 

Após o trânsito em julgado dessa decisão, a secretaria deverá cadastrar 

a RPV (relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais) no sistema 

SRP e atualizar o crédito por meio do módulo de cálculos existentes no 

referido sistema. Cadastrado e elaborado o cálculo, expeça-se a RPV. 

Tendo em vista que o valor principal (R$ 85.258,22) ultrapassa a quantia 

de 60 salários mínimos, para pagamento por meio de requisição de 

pequeno valor, expeça-se ofício requisitório de precatório ao Presidente 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (CF, art. 100), 

instruindo-o com as peças essenciais, na forma do disposto no artigo 443, 

§1º e 2º e 444 da CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1010310-95.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. B. COMERCIO DE NITROGENIO LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO VINICIUS MARQUES BORELLA OAB - SP297455 

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

PROCURADORIA DA FAZENDA ESTADUAL (EMBARGADO)

 

PROCESSO Nº 1010310-95.2019.811.0003 VISTO. O ESTADO DE MATO 

GROSSO opõe embargos de declaração quanto à sentença ID 30932482, 

dizendo que ocorreu erro material, pois condenou “o requerido ao 

pagamento de (...) honorários advocatícios em favor da Procuradoria do 

Estado”. Ocorre que o Estado é, na demanda, o requerido. É o relatório. 

Decido. O pedido formulado nos embargos de declaração merece 

acolhimento, ante a existência de erro material, pois quem deve pagar os 

honorários advocatícios é o embargante, ou seja, P.B. COMÉRCIO DE 

NITROGÊNIO LTDA. A indicação da expressão “requerido” ao invés de 

embargante configura erro material, passível de correção a qualquer 

momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa 

à coisa julgada, nos termos do artigo 494, I do CPC. Com essas 

considerações, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para corrigir 

o erro apontado, devendo assim constar na sentença: “condeno a 

empresa embargante, P.B. COMÉRCIO DE NITROGÊNIO LTDA ao 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios em 

favor da Procuradoria do Estado”, mantendo-se inalterada o restante da 

decisão. Cumpra-se. Rondonópolis, terça-feira, 14 de abril de 2020. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006441-90.2020.8.11.0003

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

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

VILMA L. N. MASSUIA EIRELI OAB - 30.430.943/0001-15 

(REPRESENTANTE)

VILMA LIRA NOGUEIRA OAB - 866.200.961-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (AUTORIDADE COATORA)

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1006441-90.2020.8.11.0003 VISTO. VILMA L. N. 

MASSUIA EIRELI impetrou mandado de segurança contra ato do PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e certo, 

consistente na sua inabilitação na licitação de Tomada de Preços nº 

20/2020, sob a alegação de descumprimento do item 4.1 do termo de 

referência, citado no item 6.3.1 do instrumento convocatório. Informa que a 

licitação tem por objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SETORES 

ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRATIVA, 

CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DE ACORDO COM A NOVA 

CONTABILIDADE E O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE EDITAL”. 

Alega que não deveria ter sido inabilitada, haja vista que atendeu ao 

disposto no Instrumento Convocatório, cumprindo as cláusulas editalícias 

as quais a Administração Pública se vincula. Relata que o requisito técnico 

constante no item 4.1 do termo de referência diz respeito a comprovação 

de aptidão para desempenho de atividade pertinentes e compatíveis com o 

objeto da contratação, realizada por meio de atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado. Assevera que houve erro na 

análise da documentação, pois apresentou os atestados de capacidade 

técnica em conformidade com o solicitado e demonstrou a prestação de 

serviços similares ao objeto licitado. Sustenta que a autoridade coatora 

está sendo parcial e injusta, pois inabilitou ela e não corrigiu o erro perante 

o recurso apresentado, mas, após apresentação de recurso pela empresa 

concorrente que também havia sido inabilitada, decidiu habilitar esta e não 

atendeu ao pedido dela de fornecimento de cópia do recurso apresentado 

pela empresa concorrente, assim com da decisão de habilitação da 

concorrente. Diz que a afirmação contida na ata de julgamento de que os 

atestados de capacidade técnica apresentados não condizem com o 

objeto licitado é inverídica e sequer especifica o porquê de não condizer. 

Acrescenta que a alegação de que descumpriu o item 1 do termo de 

referência e item 2.1 do instrumento convocatório, por não possuir no 

contrato social e no cartão CNPJ atividade econômica na prestação de 

serviços de consultoria, não deve prosperar, visto que em consulta as 

subclasses dos CNAEs é possível verificar que a atividade econômica 

dela se amolda ao objeto licitado; além disso, a inabilitação de empresa 

pela mera não previsão do objeto da licitação no contrato social não é 

condizente com o ordenamento jurídico pátrio. Assim, requer a concessão 

de liminar para garantir o seu direito liquido e certo de ser declarada 

habilitada no certame licitatório e inabilitar a empresa concorrente (Id. 

31156690). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio 

excepcional, garantido constitucionalmente contra ato de autoridade 

pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público (art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal). Cuidando-se 

de writ, a declaração que se dá, eventualmente, nas hipóteses cabíveis, 

vai no sentido de proteger ou não a tese do impetrante alicerçada em 

direito líquido e certo. A demonstração do direito líquido e certo, em sede 

de mandado de segurança, demanda prova pré-constituída, notadamente 

porque o mandamus não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que 

contemplam cognição primária. Precisa é a lição de FABRÍCIO MATIELO 

(MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em respeito ao ordenamento 

jurídico, deve-se reservar o mandado de segurança apenas para casos 

especiais, nos quais a liquidez e certeza do direito sejam tão candentes ao 

ponto de permitir imediata salvaguarda, não obstante precária, mediante o 

cumprimento das formalidades declinadas em lei. Para as demais 

situações, busque-se o caminho comum percorrido pelas demandas que 

precisam de profundos e exaustivos questionamentos, ou de provas mais 

detidas". Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. Na hipótese dos autos, trata-se de processo de 

licitação de Tomada de Preços sob nº 20/2020, do tipo menor preço, que 

tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de consultoria para setores envolvidos na execução 

orçamentaria, administrativa, contábil, financeira e patrimonial de acordo 

com a nova contabilidade e o termo de referência anexado ao edital. Da 

análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a 

impetrante foi inabilitada “por descumprir os itens 1 e 4.1 do termo de 

referência e o item 2.1 do instrumento convocatório”, tendo apresentado 

recurso administrativo, o qual não foi acolhido, permanecendo a empresa 

impetrante inabilitada “por descumprir o item 4.1 do termo de referência, 

citado no item 6.3.1 do instrumento convocatório” (Id. 31162216 e 

31162217). O edital da licitação assim prevê em seus itens 2.1 e 6.3.1: “2. 

DO OBJETO 2.1 A presente licitação tem como objeto a contratação, sob o 

regime de empreitada por preço global , de empresa especializada para 

execução do seguinte serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA 

SETORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 

ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DE ACORDO 

COM A NOVA CONTABILIDADE E O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A 

ESTE EDITAL” . (...) 6.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 6.3.1 Comprovar todos 

os itens solicitados no ITEM 4 do termo de referência, anexo a este edital”. 

O termo de referência anexado ao edital estabelece em seus itens 1 e 4.1 

o seguinte: “1 OBJETO O objeto do presente Termo de Referência consiste 

na contratação de empresa especializada em Prestação de serviços de 

Consultoria para os setores envolvidos na Execução Orçamentária, 

Administrativa, Contábil, Financeira e Patrimonial, de acordo com a Nova 

Contabilidade Pública. (...) 4 REQUISITOS TÉCNICOS 4.1 Comprovação de 

aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o 

objeto desta contratação, realizada por meio de atestado(s) fornecido (s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado. Os atestados deverão 

ser emitidos em papel timbrado, contendo razão social, CNPJ, telefone da 

pessoa jurídica que o emitiu, além da identificação (nome e função) do 

declarante. Caso estes requisitos não sejam atendidos, impossibilitando a 

Prefeitura de Rondonópolis de efetuar diligência, se julgar necessário, os 

atestados não serão considerados” (Id. 31162212). Como se vê, o 

atestado de capacidade técnica integrou as condições do Edital, ao qual a 

impetrante anuiu, permitindo, assim, a preclusão sobre o argumento 

alusivo a ilegalidade, uma vez que o procedimento licitatório oferece prazo 

para impugnar as regras do edital, de modo que caberia a impetrante 

rebatê-lo em momento oportuno, o que não o fez, ao que consta. Dessa 

forma, sua postura em não impugnar o edital, resultou na aceitação das 

regras contidas, que resultam no dever de seu cumprimento, consoante o 

Princípio da Vinculação ao Edital, no qual as partes devem vincular-se às 

exigências consignadas pelo certame, e sua inobservância enseja a 

inabilitação da concorrente. Além disso, tal exigência decorre de texto 

expresso da legislação específica (art. 30, II e §1º, da Lei nº 8.666/93, 

alterada pela Lei nº 8.883/94), afastando, assim, qualquer argumento de 
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abusividade ou ilegalidade. In casu, a impetrante alega que houve erro na 

análise da documentação relativa a sua qualificação técnica, visto que: 

apresentou os atestado de capacidade técnica conforme solicitado; 

exerce atividade compatível; demostrou a prestação de serviços similares 

ao objeto licitado. Tal alegação não merece prosperar, pois a impetrante 

sequer instruiu o presente mandado de segurança com cópia dos 

documentos apresentados à Comissão de Licitação para atender a 

exigência contida no item 4.1 do termo de referência (comprovação de 

aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o 

objeto da contratação). Diante da ausência destes documentos, não há 

como verificar se a decisão da Comissão Licitante de inabilitação da 

impetrante é, de fato, ilegal. Não há sequer prova de que os atestados de 

capacidade técnica da impetrante forem entregues à Comissão Licitante. O 

fato de a impetrante possuir atividade econômica declarada no seu cartão 

CNJ, em tese, compatível com o objeto licitado é insuficiente para afastar a 

decisão de inabilitação impugnada, especialmente porque o instrumento 

convocatório exigiu de forma expressa a apresentação de atestado de 

capacidade técnica. Assim, não ficou comprovado o direito líquido e certo 

alegado pela impetrante, o que torna a presente via inadequada. Isso 

porque, em sede de Mandado de Segurança, consoante já ressaltado, o 

direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer 

questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza 

qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações 

sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deve o impetrante 

de plano comprovar os fatos sustentados, o que não ocorreu no caso dos 

autos. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE DE PREGÃO. HABILITAÇÃO. 

REQUISITOS. CAPACIDADE TÉCNICA. NÃO ATENDIMENTO. 

DESCLASSIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de 

segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com 

abuso de poder. Como não comporta dilação probatória, o direito líquido e 

certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para o seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração do writ. 2. 

Alegado, pela via mandamental, que a inabilitação para o certame foi 

indevida, cabe ao impetrante demonstrar, de forma inequívoca, por prova 

documental pré-constituída, o pleno cumprimento das exigências do edital, 

o que não foi observado na espécie, pois os atestados apresentados pela 

licitante não permitem aferir, de plano, a sua capacidade técnica. 3. 

Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 20160111122697 DF 

0038767-28.2016.8.07.0018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data 

de Julgamento: 30/08/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 05/09/2017 . Pág.: 377-380). Dessa forma, não 

vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado 

pela impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de 

plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas considerações, com 

fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, 

INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem 

julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do 

que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007017-20.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PROCESSO N.º 1007017-20.2019.8.11.0003 VISTO. SANEAR - SERVIÇO 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS ajuizou ação de 

cobrança em face de VANESSA APARECIDA CARDOSO DE SOUZA 

aduzindo, em síntese, que a requerida se encontra em débito oriundo do 

consumo de água, esgoto e coleta de lixo, correspondente ao período de 

05/2016 a 10/2018, no valor R$ 1.926,56 (mil novecentos e vinte e seis 

reais e cinquenta e seis centavos). Afirma que realizou diversas 

tentativas de receber o crédito de forma amigável, porém, não logrou êxito, 

pois até o ajuizamento da ação a devedora não manifestou intenção de 

negociar ou quitar o débito. Assim, requereu a condenação da requerida 

ao pagamento da dívida atualizada, no valor de R$ 1.926,56 (mil 

novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos). Citada, a 

requerida não apresentou defesa (id. 29311602). O SANEAR pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide com o reconhecimento da revelia do 

demandado (id. 31023033). É o relatório. Decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355 inciso I, do Código de Processo Civil, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. O SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS pretende com esta demanda receber o valor R$ 1.926,56 

(mil novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), 

referente aos serviços de água e esgoto utilizados no período de 05/2016 

a 10/2018, na unidade consumidora nº 519274-9. Devidamente citada, a 

requerida deixou transcorrer in albis o prazo para contestação, 

caracterizando o estado processual de revelia que estabelece a 

presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial. Logo, a 

contumácia da parte ré, além de implicar na presunção dos fatos 

deduzidos na inicial, autoriza o imediato julgamento do feito no estado em 

que se encontra, não havendo espaço para instrução, que depende 

necessariamente, em se tratando de direito disponível, da oposição formal 

do réu à pretensão e da formação do contraditório. A falta de contestação 

é circunstância grave, a ponto de justificar a procedência do pedido, 

quando o direito é mero corolário da matéria fática deduzida na petição 

inicial. Além disso, o SANEAR demonstrou que, de fato, a parte ré se 

encontra em situação de inadimplência, conforme se observa no 

demonstrativo de débito (id. 21231850). Sabe-se que o fornecimento de 

água e esgoto constituem serviços públicos posto à disposição do 

consumidor, a quem incumbe a contraprestação consistente em pagar a 

conta respectiva. Em que pese à proteção ao hipossuficiente e 

essencialidade dos serviços prestados pela SANEAR, anoto que admitir o 

inadimplemento é consentir com o enriquecimento sem causa de uma das 

partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que compromete o 

equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do serviço, com a 

consequente punição do consumidor pontual e adimplente. Insta mencionar 

que o SANEAR assegurou a consumidora/titular a possibilidade de opor 

defesa na esfera administrativa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 

Federal de 1988) e/ou saldar corretamente as suas faturas, tendo ela 

ciência que a sua inadimplência acarretaria no ajuizamento de ação 

judicial, no entanto, manteve-se inerte. Com essas considerações, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por SANEAR – SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de VANESSA 

APARECIDA CARDOSO DE SOUZA e condeno a requerida ao pagamento 

de faturas de água, esgoto e coleta de lixo, relativas ao período de 

05/2016 a 10/2018, no valor de R$ 1.926,56 (mil novecentos e vinte e seis 

reais e cinquenta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo Índice 

Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada 

parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, 

desde a citação válida. Condeno a parte ré ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia 

municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de 

Processo Civil. Para atualização do valor dos honorários advocatícios, 

incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a 

partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. E sobre o 

valor dos honorários, incide juros de mora (índice de remuneração da 

caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o 

adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, data do 

sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007108-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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OTICA MATIZ LTDA - EPP (EXECUTADO)

J. V. D. S. P. C. (EXECUTADO)

OTICA MATIZ LTDA - EPP (EXECUTADO)

RUTHLENNY SEMIRAMYS ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

WALBER SANTOS PIO CODECO (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: 1007108-13.2019.8.11.0003 (PJE); 

PROCESSO FISICO: 14823-65.2015.811.0003 CÓDIGO: 801178 

(DIGITALIZADO) Valor causa: R$ 22.377,87 Espécie/Assunto: 

[RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA] - EXECUÇÃO FISCAL Parte Autora: 

ESTADO DE MATO GROSSO Parte Ré: OTICA MATIZ LTDA - EPP E 

OUTROS. Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADOS: 01) OTICA 

MATIZ LTDA - EPP - CNPJ: 07.676.863/0004-75, Endereço: atualmente em 

lugar incerto e não sabido ; 02) JOÃO VICTOR DA SILVA PIO CODECO - 

CPF: 052.201.041-52, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; 

03) WALBER SANTOS PIO CODECO - CPF: 872.645.607-91, Endereço: 

atualmente em lugar incerto e não sabido; 04) RUTHLENNY SEMIRAMYS 

ARAUJO DA SILVA - CPF: 829.197.044-00, Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido;05) OTICA MATIZ LTDA - EPP - CNPJ: 

07.676.863/0001-22, Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido; 

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (Cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. REFERÊNCIA: COBRANÇA 

DE DÍVIDA movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra as partes 

acimas descritas referente a CDA Nº 20156380 - ORIGEM: Órgão: SEFAZ . 

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei 

.Eu, ZFC, digitei. Rondonópolis - MT, 14 de abril 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: 1010081-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CRUZ DE PAIVA RIBEIRO (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: 1010081-72.2018.8.11.0003 (PJE); 

Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO FISCAL [I.P.T.U.]; Valor causa: R$ 

3.250,00; Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Parte Ré: EXECUTADO: PEDRO CRUZ DE PAIVA RIBEIRO 

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s) EXECUTADO: PEDRO CRUZ DE PAIVA 

RIBEIRO, portador(a) do CPF/CNPJ de 618.688.093-15, 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, 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 nº(s): 

11723/2014, 46431/2017. 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, 

14 de abril 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006043-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAION ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

BRUNO CESAR MORAES COELHO OAB - MT24543-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(IMPETRADO)

CHEFE 2ª CIRETRAN RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1006043-46.2020.8.11.0003 VISTO. LAION ALVES DA 

SILVA impetrou mandado de segurança contra ato do DIREITOR DA 2ª 

CIRETRAN – RONDONÓPOLIS/MT, aduzindo, em síntese, que foi lavrado 

auto de infração de trânsito em seu desfavor, na data de 28/09/2019, pela 

prática da infração descrita como “DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE 

ALCOOL”, quando dirigia o veículo FIAT/STRADA FIRE FLEX, placa OAV 

-9438, renavam 00417527810, e foi abordado pela autoridade policial, 

tendo sido recolhida sua CNH e removido o veículo ao Pátio Rondon. 

Assevera que se encontra impedido de retirar o CRLV do veículo 

referente ao ano de 2020, haja vista que a autoridade impetrada 

condicionou a expedição do documento ao pagamento da multa constante 

no extrato do veículo. Alega que o auto de infração não atendeu todos os 

requisitos procedimentais e, portanto, deve ser anulado. Diz que, segundo 

a Resolução nº 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito – Contran, que 

dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de 

trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool, para 

aplicação do disposto no art. 165 da Lei n. 9.503/97, o etilômetro deve ser 

“aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual 

realizadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - 

INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade 

– RBMLQ” (art. 4º, inciso II). Sustenta que foi informado na notificação de 

autuação que a aferição do equipamento se deu em 12/02/2016, ou seja, 

há mais de 3 (três) anos da data da infração, o que torna o procedimento 

absolutamente maculado, especialmente pela quantia de álcool 

supostamente aferida no seu organismo, a saber: 0,19 mg/l. Ressalta que 

a ausência das aferições obrigatórias pelo INMETRO torna nulas as 

medições realizadas por quebra da credibilidade. Acrescenta que o 

etilômetro irregular foi o único meio utilizado para aplicação da multa em 

seu desfavor. Assim, requer a concessão de liminar, inaudita altera pars, 

para determinar que “a autoridade Impetrada suspenda a cobrança da 

multa imposta no valor de R$ 3.122,81 (três mil cento vinte dois reais e 

oitenta e um centavos) e todos os efeitos dela decorrentes, inclusive que 

se abstenha de suspender a CNH do condutor pelo período de 12 meses, 

bem como se abstenha de lançar os pontos da infração na CNH do 

mesmo, sem exigência de pagamento, permitindo o Licenciamento do 

veículo FIAT STRADA, sem qualquer prejuízo, até a decisão final do 

presente Writ”. Ao final, pugna pela concessão da segurança, para anular 

a multa e todos os efeitos dela decorrentes (Id. 31004543). É o relatório. 

Decido. O Mandado de Segurança é remédio excepcional, garantido 

constitucionalmente contra ato de autoridade pública ou de agente de 

pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso 

LXIX, da Constituição Federal). Cuidando-se de writ, a declaração que se 

dá, eventualmente, nas hipóteses cabíveis, vai no sentido de proteger ou 

não a tese do impetrante alicerçada em direito líquido e certo. A 

demonstração do direito líquido e certo, em sede de mandado de 
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segurança, demanda prova pré-constituída, notadamente porque o 

mandamus não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que 

contemplam cognição primária. Precisa é a lição de FABRÍCIO MATIELO 

(MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em respeito ao ordenamento 

jurídico, deve-se reservar o mandado de segurança apenas para casos 

especiais, nos quais a liquidez e certeza do direito sejam tão candentes ao 

ponto de permitir imediata salvaguarda, não obstante precária, mediante o 

cumprimento das formalidades declinadas em lei. Para as demais 

situações, busque-se o caminho comum percorrido pelas demandas que 

precisam de profundos e exaustivos questionamentos, ou de provas mais 

detidas". Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. No caso dos autos, o impetrante pretende anular 

a multa imposta em decorrência do Auto de Infração nº 0009606, lavrado 

em 28/09/2019, pela prática da infração de dirigir sob a influência de álcool 

(art. 165, CTB), ao argumento de que o equipamento utilizado para medir o 

teor alcoólico no seu organismo (elilômetro) estava irregular, uma vez que 

a última aferição realizada pelo INMETRO se deu em 12/02/2016. Pois bem. 

Da análise da notificação de autuação de infração de trânsito 

encaminhada ao infrator, ora impetrante, verifica-se que no campo “Data 

Aferição”, referente ao equipamento de teste, constou a seguinte data: 

12/02/2016 (Id. 31004550). Sobre o teste de etilômetro, a Resolução 

CONTRAN nº 432, de 23/01/2013, assim dispõe: “Art. 4º. O etilômetro deve 

atender aos seguintes requisitos: I - ter seu modelo aprovado pelo 

INMETRO; II - ser aprovado na verificação metrológica inicial, eventual, em 

serviço e anual realizadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 

e Tecnologia - INMETRO ou por órgão da Rede Brasileira de Metrologia 

Legal e Qualidade - RBMLQ; Parágrafo único. Do resultado do etilômetro 

(medição realizada) deverá ser descontada margem de tolerância, que 

será o erro máximo admissível, conforme legislação metrológica, de 

acordo com a "Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro" constante 

no Anexo I.” Como se vê, o etilômetro deve ser verificado anualmente pelo 

INMETRO. Na hipótese, o impetrante sustenta que a última 

aferição/verificação do equipamento utilizado para aplicação da multa em 

questão ocorreu em 12/02/2016. No entanto, segundo informado pela 

Junta Administrativa de Recursos de Infração – JARI, quando do 

julgamento do recurso administrativo interposto pelo impetrante, tal data 

refere-se, na verdade, à última calibração do equipamento, não à 

verificação periódica do aparelho realizada pelo INMETRO (Id. 31004555, 

pág. 6). Além disso, referida junta constou que, de acordo com o extrato 

do teste de alcoolemia juntado ao processo administrativo, a próxima 

certificação do INMETRO está marcada para a data de 04/07/2020. Neste 

contexto, não há como concluir de forma inequívoca que o teste realizado 

no dia 28/09/2019 foi feito com aparelho não verificado pelo INEMETRO há 

mais de 3 (três) anos, como alegado. Pelo contrário, a informação de que 

a próxima verificação do aparelho se daria apenas na data de 04/07/2020, 

induz a conclusão de que o teste do impetrante foi realizado dentro do 

prazo de 1 (um) ano contado da data da última verificação anual. O 

Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a 

verificação periódica anual realizada pelo INMETRO não se confunde com 

a calibração do aparelho que é feita uma única vez pelo fabricante quando 

do fornecimento dos aparelhos aos órgãos públicos (AgRg no AREsp 

1252335/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA 

TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018). Ressalta-se que o fato 

de ter constado na notificação de autuação de infração de trânsito que a 

“aferição” do aparelho ocorreu em 12/02/2016, por si só, não comprova a 

irregularidade do etilômetro e, consequente, da multa impugnada, 

especialmente porque a JARI/MT, vinculada ao Departamento de Trânsito 

do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, informou que a citada data 

condiz com a última calibração do aparelho, e não à verificação periódica 

do INMETRO. Dessa forma, não ficou comprovado o direito líquido e certo 

da impetrante, o que torna a presente via inadequada. Isso porque, em 

sede de Mandado de Segurança, consoante já ressaltado, o direito líquido 

e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer 

questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza 

qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações 

sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deve o impetrante 

de plano comprovar os fatos sustentados, o que, como já dito, não 

ocorreu no caso dos autos. Neste sentido é a jurisprudência: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE 

SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO DE ANULAÇÃO DO 

CERTAME. ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO. ART. 10 DA LEI Nº 12.016/09. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. O mandado de segurança é o 

writ cabível para garantir judicialmente direito líquido e certo, e, assim, 

passível de comprovação a partir, simplesmente, da juntada dos elementos 

probatórios com a petição inicial, não se admitindo dilação probatória, 

conforme prevê o art. 10 da Lei nº 12.016/09. II. No caso sob análise não 

fica clara a liquidez e certeza do direito da apelante. A ausência de prova 

tendente a demonstrar que o alegado direito à nomeação de fato existe, o 

que leva ao reconhecimento de que este mandamus carece de prova 

pré-constituída do direito alegado. III. Verifica-se, portanto, a inadequação 

da via eleita, posto que, para aferir o direito alegado pelo autor, seria 

necessária dilação probatória a fim de comprovar a legalidade do Decreto 

nº 090-A/2013 a que visa impugnar o presente mandamus. lV. Apelação 

conhecida e improvida. (TJPA; APL 0002061-21.2013.8.14.0062; Ac. 

186326; Tucumã; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Rosileide 

Maria da Costa Cunha; Julg. 26/02/2018; DJPA 01/03/2018; Pág. 162)”. 

Deste modo, não vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento 

ilegal suportado pelo impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o 

indeferimento, de plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas 

considerações, com fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei 

nº 12.016/2009, INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo 

extinto o processo, sem resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso 

XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios 

(artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Por se tratar de sentença que extingue 

o mandado sem julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame 

necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. 

P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009874-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1009874-73.2018.8.11.0003 VISTO. SERVIÇO DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS – SANEAR ajuizou ação 

declaratória de inexistência de débito e antecipação de tutela inaudita 

altera parte deferindo liminar de abstenção de corte e suspensão da 

cobrança indevida em face do ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, aduzindo, em síntese, que requereu a 

ligação de energia para futura instalação do poço artesiano 65 à Rua 

Ceará no Bairro Cidade Salmen, cuja Unidade Consumidora é de nº 

6/2638813-2. Alegou que, no mês 05/2018, em visita regular a requerida 

constatou que os cabos elétricos e painéis estavam danificados, sendo 

que, na data de 11/08/2018, fez a reposição dos cabos e a instalação dos 

painéis elétricos e, após essa data, a bomba do poço de 65 HP foi 

instalada, iniciando seu funcionamento. Asseverou, no entanto, que no dia 

10/07/2018, a empresa requerida lavrou o TOI (Termo de Ocorrência e 

Inspeção), dando conta que a unidade consumidora estava ligada direto, 

sem medição, e os equipamentos não estavam no local. Sustentou, ainda, 

que, no dia 30/08/2018, a requerida enviou o Termo de Ocorrência nº 

660183, relatando que houve irregularidade no sistema de medição e os 

meses a recuperar seriam 06/2018 e 07/2018, gerando o valor de R$ 

22.264,08 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oito 

centavos). Acrescentou que tal cobrança é ilegal, uma, porque não houve 

prestação do serviço, já que a bomba ainda não tinha sido instalada; duas, 

porque é ilegal a cobrança por consumo presumido; três, porque o débito 

foi apurado de forma unilateral. Assim, requereu a concessão de tutela 

provisória de urgência, para determinar que a ENERGISA se abstenha de 

suspender o fornecimento da energia elétrica da Unidade Consumidora nº 
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6/2638813-2, bem como se abstenha de proceder com a cobrança ou 

notificação das faturas em discussão, impedindo ainda que a requerida 

insira o nome do SANEAR nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, 

pugnou pela procedência da ação, para declarar a inexistência dos 

débitos referentes às faturas com vencimentos para 28/11/2018, no valor 

total de R$ 22.264,08 (Id. 16027355). O pedido de tutela provisória de 

urgência foi deferido (Id. 16232259). Citada, a requerida apresentou 

contestação, dizendo que toda a inspeção foi acompanhada pelo Sr. João 

Couto, que se identificou como funcionário da parte autora, ao qual foi 

entregue uma cópia do termo de ocorrência, razão pela qual o autor não 

pode alegar desconhecimento do procedimento adotado. Disse que 

realizou a revisão do consumo utilizando como parâmetro de cobrança a 

regra do artigo 115, III, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL. Alegou que 

a cobrança contestada nada mais é do que a recuperação de receita do 

período em que a energia consumida no imóvel do autor não era 

corretamente medida, o que pode ser verificado pelo histórico de consumo 

juntado, o qual aponta um aumento significativo da média do consumo 

após a regularização do aparato de medição. Ao final, pugnou pela 

improcedência da ação. A requerida apresentou reconvenção, no corpo 

da contestação, nos termos do artigo 343 do CPC, requerendo que a parte 

autora seja condenada ao pagamento do valor discutido na inicial, qual 

seja, R$ 22.264,08, devidamente corrigido e acrescido de juros (Id. 

17038654). A parte autora apresentou impugnação à contestação, 

reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da contestação. 

Na mesma oportunidade, rechaçou a reconvenção proposta pela 

requerida (Id. 17237180). Na fase de especificação de provas, o autor 

requereu a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal da 

requerida. A requerida, por sua vez, permaneceu inerte (Id. 17938654 e 

27073520). Em decisão saneadora, deferiu-se a produção de prova 

testemunhal e depoimento pessoal da parte requerida (id. 27074853). 

Designada audiência, colheu-se o depoimento pessoal da parte requerida. 

Em seguida, colheu-se o depoimento da testemunha indicada pela parte 

autora: JOÃO DE OLIVEIRA COUTO NETO. A parte autora apresentou 

alegações finais na formas oral. A requerida apresentou alegações finais 

remissivas (id. 29449269). Em cumprimento a determinação deste juízo, a 

ENERGISA juntou o comprovante de pagamento das custas processuais 

relativas à reconvenção (id. 31100156). É o relatório. Decido. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c com pedido de tutela de 

urgência, referente à cobrança da quantia de R$ 22.264,02, proveniente 

de irregularidades encontradas nas instalações de energia elétrica na 

unidade consumidora nº 6/2638813-2, localizada em uma estação de 

captação, tratamento e distribuição de água do SANEAR, no bairro Cidade 

Salmen. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica tem 

origem na constatação da existência de ligação direta na unidade 

consumidora, sendo que os equipamentos de medição não estavam 

instalados no momento da inspeção, conforme Termo de Ocorrência e 

Inspeção nº 660183 – TOI, datado em 10/07/2018 (id. 16027360), razão 

pela qual não há falar em declaração de inexistência de débito. Os 

documentos e fotografias juntados pela demandada comprovam que havia 

uma ligação direta no ponto de entrada de energia, o que impedia o 

registro do consumo, sendo evidente o proveito econômico resultante (id. 

17038660). O SANEAR, por sua vez, não se desincumbiu de afastar as 

alegações da ré, não tendo demonstrado que a estação de tratamento de 

água não era abastecida pelo serviço de energia elétrica ao tempo da 

constatação da irregularidade. Aliás, em depoimento prestado na 

audiência de instrução e julgamento, a testemunha João de Oliveira Couto 

Neto, funcionário do SANEAR que acompanhou a inspeção realizada na 

data de 10/07/2018, confirmou que foi feita uma ligação direta de energia, 

sendo que em alguns casos não tiveram outra opção, tendo em vista que 

havia esgotos derramando nos bairros e a Energisa demorou fazer a 

ligação, mesmo sendo solicitada para regularizar a unidade consumidora 

(id. 29449281). Ainda que a inspeção tenha sido realizada por iniciativa do 

próprio SANEAR, que pediu a concessionária ré a regularização da 

unidade consumidora, ou seja, mesmo que configurada a boa fé da 

autarquia, o fato é que o SANEAR permaneceu por dois meses sem ser 

cobrado pela energia elétrica efetivamente consumida (06/2018 a 

07/2018), de modo que é evidente a existência de débitos. Quanto ao 

cálculo, conforme se infere, restou incontroverso o fato de não se tratar 

de vício decorrente de manipulação do aparelho medidor, conforme 

constou no TOI. Nesse contexto, para a recuperação do consumo dos 

meses 06/2018 a 07/2018, verifica-se que a Energisa optou pelo consumo 

após normalização da rede e adotou como base o primeiro ciclo de 

faturamento posterior a instalação do equipamento de medição (08/2018 – 

id. 17038655), por falta ou imprecisão de dados para os cálculos, nos 

termos do artigo 115, III, da resolução 414/200 da ANEEL, que ora se 

transcreve: Art. 115. Comprovada deficiência no medidor ou em demais 

equipamentos de medição, a distribuidora deve proceder à compensação 

do faturamento de consumo de energia elétrica e de demanda de potência 

ativa e reativa excedentes com base nos seguintes critérios: (Redação 

dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) I – aplicar o fator de correção, 

determinado por meio de avaliação técnica em laboratório, do erro de 

medição; II – na impossibilidade de determinar os montantes faturáveis pelo 

critério anterior, utilizar as respectivas médias aritméticas dos valores 

faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal, 

proporcionalizados em 30 (trinta) dias, observado o disposto no § 1 o do 

art. 89; ou (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) III – no 

caso de inviabilidade de ambos os critérios, utilizar o faturamento 

imediatamente posterior à regularização da medição, observada a 

aplicação do custo de disponibilidade, conforme disposto no art. 98. Como 

se vê, a recuperação de consumo da forma como realizada pela Energisa, 

diante da impossibilidade de utilização da média dos últimos 12 meses, 

considerando que os equipamentos de medição foram instalados somente 

em julho/2018, respeitou o primeiro consumo apurado após a 

regularização, aplicando o disposto no artigo 115, III, da Resolução nº 

414/2010 da ANEEL, o que se mostra adequado a situação fática dos 

autos. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA 

ELÁTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO 

APARELHO DE MEDIÇÃO. DESGASTE NATURAL. Dever de adimplemento 

da energia consumida e não faturada. Cálculo efetuado com base no 

faturamento imediatamente posterior. Impossibilidade de utilização de 

outros critérios. Artigo 115, III, da resolução nº 414/2010 da ANEEL. 

Inexistência de ilegalidade. Presunção de veracidade e legitimidade dos 

atos da concessionária de serviço público. Impossibilidade de suspensão 

do fornecimento. Recurso parcialmente provido. (TJRS; RCív 

0072873-12.2017.8.21.9000; Alegrete; Terceira Turma Recursal Cível; Rel. 

Juiz Luís Francisco Franco; Julg. 23/11/2017; DJERS 01/12/2017)”. 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. 

RECUPERAÇÂO DO CONSUMO. UTILIZAÇÂO DO CRITÉRIO 

ESTABELECIDO PELO ARTIGO 115 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. 

1. Evidenciada a deficiência no medidor ou em demais equipamentos de 

medição, bem como o efetivo consumo da energia sem a devida 

contraprestação. Preservação do ato administrativo que procedeu a 

recuperação do consumo. 2. Recuperação do consumo. Necessidade de 

aplicação subsidiária dos critérios estabelecidos nos incisos I, II e III do 

artigo 115 da resolução 414/2010 da ANEEL. 3. Norte que rende 

homenagem ao principio da legalidade estrita e do não enriquecimento 

indevido pelas partes. Sentença de procedência na origem. Negaram 

provimento ao apelo. (TJRS; AC 0358982-65.2016.8.21.7000; São Borja; 

Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Vinicius Amaro da Silveira; Julg. 

28/11/2016; DJERS 06/12/2016)”. Portanto, não há qualquer irregularidade 

na recuperação de consumo que utilizou como base de cálculo o 

faturamento imediatamente posterior a regularização da medição, tendo em 

vista a impossibilidade de utilização das faturas pretéritas, sendo a 

recuperação de consumo legítima e corretamente calculada pela 

ENERGISA. AÇÃO SECUNDÁRIA – RECONVENÇÃO. A ENERGISA 

pretende, por meio de reconvenção, receber o valor de R$ 22.264,08 

(vinte e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oito centavos), 

referente ao consumo de energia na unidade consumidora nº 

6/2638813-2, no período de 06/2018 e 07/2018. Conforme relatado acima, 

a ENERGISA demonstrou que, de fato, a parte ré se encontra em situação 

de inadimplência, de acordo com o disposto no histórico de consumo (id. 

17038661). Sabe-se que o fornecimento de energia elétrica constitui 

serviço público posto à disposição do consumidor, a quem incumbe a 

contraprestação consistente em pagar a conta respectiva. Em que pese a 

essencialidade dos serviços prestados pela ENERGISA, anoto que admitir 

o inadimplemento pelo consumir é consentir com o enriquecimento sem 

causa de uma das partes, fomentando a inadimplência generalizada, o que 

compromete o equilíbrio financeiro da relação e a própria continuidade do 

serviço, com a consequente punição do consumidor pontual e adimplente. 

Insta mencionar que a ENERGISA assegurou ao consumidor/titular a 

possibilidade de opor defesa na esfera administrativa (art. 5º, incisos LIV 

e LV, da Constituição Federal de 1988) e/ou saldar corretamente as suas 

faturas, tendo ele ciência que a sua inadimplência acarretaria no 

ajuizamento de ação judicial, no entanto, manteve-se inerte. PARTE 
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DISPOSITIVA. Ação Principal Com essas considerações, revogo a decisão 

que concedeu a tutela provisória de urgência e julgo IMPROCEDENTE o 

pedido formulado por SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS – SANEAR em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Consequentemente, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. Isento o SANEAR das custas processuais, nos termos 

do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01. Todavia, condeno o SANEAR ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 22.264,08 até outubro de 

2018) consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c §3º, I, do Código de 

Processo Civil. Para atualização do valor dos honorários advocatícios, 

incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a 

partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ e juros de 

mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data 

da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no 

cumprimento de sentença. Reconvenção. Quanto à lide secundária, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado por ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face de SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONÓPOLIS – SANEAR e condeno o reconvindo ao pagamento de 

R$ 22.264,08 (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oito 

centavos), referente ao consumo de energia na unidade consumidora nº 

6/2638813-2, no período de 06/2018 e 07/2018. O valor do débito principal 

deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 

362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança, desde o desembolso das despesas, nos termos 

do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 

11.960/2009. Quanto ao ônus de sucumbência, ressalto que a 

reconvenção possui natureza jurídica de ação autônoma, de forma que os 

ônus sucumbenciais referentes à ação principal independem daqueles 

arbitrada em reconvenção, não consubstanciando tal circunstância em bis 

in idem. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA E PLEITO 

RECONVENCIONAL. Contrato de prestação de serviços na área de 

engenharia civil. Ausência de elementos que possam elidir a pretensão do 

autor de obter a condenação da ré ao pagamento na forma pretendida na 

inicial. Indevida fixação única de honorários advocatícios para a ação 

principal e para a reconvenção. Honorários advocatícios fixados na ação 

principal que são independentes dos honorários arbitrados na 

reconvenção. Hipótese em que sucumbindo a ré em seu pedido 

reconvencional, novos honorários devem ser arbitrados. Matéria preliminar 

rejeitada. Recurso da requerida não provido, provida em parte a apelação 

do advogado do autor. (TJSP; AC 1018018-47.2017.8.26.0005; Ac. 

13433617; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Julg. 18/02/2020; DJESP 02/04/2020; 

Pág. 3287). Assim, condeno o SANEAR ao pagamento das despesas 

processuais relativa a ação de reconvenção (id. 31100157) e de 

honorários advocatícios, este último que arbitro em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação (R$ 22.264,08) consoante dispõe o artigo 

85, §1º c/c §3º, I, do Código de Processo Civil. Para atualização do valor 

dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária 

(IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos 

termos da Súmula 14 do STJ e juros de mora (índice de remuneração da 

caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o 

adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos. Esta sentença não está sujeita a 

reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito 

econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, III, do CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, data do sistema. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006441-90.2020.8.11.0003

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

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO(A))

VILMA L. N. MASSUIA EIRELI OAB - 30.430.943/0001-15 

(REPRESENTANTE)

VILMA LIRA NOGUEIRA OAB - 866.200.961-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO (AUTORIDADE COATORA)

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1006441-90.2020.8.11.0003 VISTO. VILMA L. N. 

MASSUIA EIRELI impetrou mandado de segurança contra ato do PREFEITO 

DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, 

aduzindo, em síntese, que houve violação de direito líquido e certo, 

consistente na sua inabilitação na licitação de Tomada de Preços nº 

20/2020, sob a alegação de descumprimento do item 4.1 do termo de 

referência, citado no item 6.3.1 do instrumento convocatório. Informa que a 

licitação tem por objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA SETORES 

ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRATIVA, 

CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DE ACORDO COM A NOVA 

CONTABILIDADE E O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE EDITAL”. 

Alega que não deveria ter sido inabilitada, haja vista que atendeu ao 

disposto no Instrumento Convocatório, cumprindo as cláusulas editalícias 

as quais a Administração Pública se vincula. Relata que o requisito técnico 

constante no item 4.1 do termo de referência diz respeito a comprovação 

de aptidão para desempenho de atividade pertinentes e compatíveis com o 

objeto da contratação, realizada por meio de atestado fornecido por 

pessoa jurídica de direito público ou privado. Assevera que houve erro na 

análise da documentação, pois apresentou os atestados de capacidade 

técnica em conformidade com o solicitado e demonstrou a prestação de 

serviços similares ao objeto licitado. Sustenta que a autoridade coatora 

está sendo parcial e injusta, pois inabilitou ela e não corrigiu o erro perante 

o recurso apresentado, mas, após apresentação de recurso pela empresa 

concorrente que também havia sido inabilitada, decidiu habilitar esta e não 

atendeu ao pedido dela de fornecimento de cópia do recurso apresentado 

pela empresa concorrente, assim com da decisão de habilitação da 

concorrente. Diz que a afirmação contida na ata de julgamento de que os 

atestados de capacidade técnica apresentados não condizem com o 

objeto licitado é inverídica e sequer especifica o porquê de não condizer. 

Acrescenta que a alegação de que descumpriu o item 1 do termo de 

referência e item 2.1 do instrumento convocatório, por não possuir no 

contrato social e no cartão CNPJ atividade econômica na prestação de 

serviços de consultoria, não deve prosperar, visto que em consulta as 

subclasses dos CNAEs é possível verificar que a atividade econômica 

dela se amolda ao objeto licitado; além disso, a inabilitação de empresa 

pela mera não previsão do objeto da licitação no contrato social não é 

condizente com o ordenamento jurídico pátrio. Assim, requer a concessão 

de liminar para garantir o seu direito liquido e certo de ser declarada 

habilitada no certame licitatório e inabilitar a empresa concorrente (Id. 

31156690). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é remédio 

excepcional, garantido constitucionalmente contra ato de autoridade 

pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do 

Poder Público (art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal). Cuidando-se 

de writ, a declaração que se dá, eventualmente, nas hipóteses cabíveis, 

vai no sentido de proteger ou não a tese do impetrante alicerçada em 

direito líquido e certo. A demonstração do direito líquido e certo, em sede 

de mandado de segurança, demanda prova pré-constituída, notadamente 

porque o mandamus não comporta a fase instrutória inerente aos ritos que 

contemplam cognição primária. Precisa é a lição de FABRÍCIO MATIELO 

(MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em respeito ao ordenamento 

jurídico, deve-se reservar o mandado de segurança apenas para casos 

especiais, nos quais a liquidez e certeza do direito sejam tão candentes ao 

ponto de permitir imediata salvaguarda, não obstante precária, mediante o 

cumprimento das formalidades declinadas em lei. Para as demais 

situações, busque-se o caminho comum percorrido pelas demandas que 

precisam de profundos e exaustivos questionamentos, ou de provas mais 

detidas". Quando a lei se refere a direito líquido e certo, está exigindo que 

esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu 

conhecimento de plano, para que seu exercício possa ser efetivo no 

momento da impetração. Na hipótese dos autos, trata-se de processo de 

licitação de Tomada de Preços sob nº 20/2020, do tipo menor preço, que 

tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços de consultoria para setores envolvidos na execução 

orçamentaria, administrativa, contábil, financeira e patrimonial de acordo 

com a nova contabilidade e o termo de referência anexado ao edital. Da 

análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a 

impetrante foi inabilitada “por descumprir os itens 1 e 4.1 do termo de 
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referência e o item 2.1 do instrumento convocatório”, tendo apresentado 

recurso administrativo, o qual não foi acolhido, permanecendo a empresa 

impetrante inabilitada “por descumprir o item 4.1 do termo de referência, 

citado no item 6.3.1 do instrumento convocatório” (Id. 31162216 e 

31162217). O edital da licitação assim prevê em seus itens 2.1 e 6.3.1: “2. 

DO OBJETO 2.1 A presente licitação tem como objeto a contratação, sob o 

regime de empreitada por preço global , de empresa especializada para 

execução do seguinte serviço: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA 

SETORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, 

ADMINISTRATIVA, CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DE ACORDO 

COM A NOVA CONTABILIDADE E O TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO A 

ESTE EDITAL” . (...) 6.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 6.3.1 Comprovar todos 

os itens solicitados no ITEM 4 do termo de referência, anexo a este edital”. 

O termo de referência anexado ao edital estabelece em seus itens 1 e 4.1 

o seguinte: “1 OBJETO O objeto do presente Termo de Referência consiste 

na contratação de empresa especializada em Prestação de serviços de 

Consultoria para os setores envolvidos na Execução Orçamentária, 

Administrativa, Contábil, Financeira e Patrimonial, de acordo com a Nova 

Contabilidade Pública. (...) 4 REQUISITOS TÉCNICOS 4.1 Comprovação de 

aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o 

objeto desta contratação, realizada por meio de atestado(s) fornecido (s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado. Os atestados deverão 

ser emitidos em papel timbrado, contendo razão social, CNPJ, telefone da 

pessoa jurídica que o emitiu, além da identificação (nome e função) do 

declarante. Caso estes requisitos não sejam atendidos, impossibilitando a 

Prefeitura de Rondonópolis de efetuar diligência, se julgar necessário, os 

atestados não serão considerados” (Id. 31162212). Como se vê, o 

atestado de capacidade técnica integrou as condições do Edital, ao qual a 

impetrante anuiu, permitindo, assim, a preclusão sobre o argumento 

alusivo a ilegalidade, uma vez que o procedimento licitatório oferece prazo 

para impugnar as regras do edital, de modo que caberia a impetrante 

rebatê-lo em momento oportuno, o que não o fez, ao que consta. Dessa 

forma, sua postura em não impugnar o edital, resultou na aceitação das 

regras contidas, que resultam no dever de seu cumprimento, consoante o 

Princípio da Vinculação ao Edital, no qual as partes devem vincular-se às 

exigências consignadas pelo certame, e sua inobservância enseja a 

inabilitação da concorrente. Além disso, tal exigência decorre de texto 

expresso da legislação específica (art. 30, II e §1º, da Lei nº 8.666/93, 

alterada pela Lei nº 8.883/94), afastando, assim, qualquer argumento de 

abusividade ou ilegalidade. In casu, a impetrante alega que houve erro na 

análise da documentação relativa a sua qualificação técnica, visto que: 

apresentou os atestado de capacidade técnica conforme solicitado; 

exerce atividade compatível; demostrou a prestação de serviços similares 

ao objeto licitado. Tal alegação não merece prosperar, pois a impetrante 

sequer instruiu o presente mandado de segurança com cópia dos 

documentos apresentados à Comissão de Licitação para atender a 

exigência contida no item 4.1 do termo de referência (comprovação de 

aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o 

objeto da contratação). Diante da ausência destes documentos, não há 

como verificar se a decisão da Comissão Licitante de inabilitação da 

impetrante é, de fato, ilegal. Não há sequer prova de que os atestados de 

capacidade técnica da impetrante forem entregues à Comissão Licitante. O 

fato de a impetrante possuir atividade econômica declarada no seu cartão 

CNJ, em tese, compatível com o objeto licitado é insuficiente para afastar a 

decisão de inabilitação impugnada, especialmente porque o instrumento 

convocatório exigiu de forma expressa a apresentação de atestado de 

capacidade técnica. Assim, não ficou comprovado o direito líquido e certo 

alegado pela impetrante, o que torna a presente via inadequada. Isso 

porque, em sede de Mandado de Segurança, consoante já ressaltado, o 

direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a não merecer 

questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não se viabiliza 

qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações 

sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual deve o impetrante 

de plano comprovar os fatos sustentados, o que não ocorreu no caso dos 

autos. Nesse sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE DE PREGÃO. HABILITAÇÃO. 

REQUISITOS. CAPACIDADE TÉCNICA. NÃO ATENDIMENTO. 

DESCLASSIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de 

segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com 

abuso de poder. Como não comporta dilação probatória, o direito líquido e 

certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para o seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração do writ. 2. 

Alegado, pela via mandamental, que a inabilitação para o certame foi 

indevida, cabe ao impetrante demonstrar, de forma inequívoca, por prova 

documental pré-constituída, o pleno cumprimento das exigências do edital, 

o que não foi observado na espécie, pois os atestados apresentados pela 

licitante não permitem aferir, de plano, a sua capacidade técnica. 3. 

Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 20160111122697 DF 

0038767-28.2016.8.07.0018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data 

de Julgamento: 30/08/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 05/09/2017 . Pág.: 377-380). Dessa forma, não 

vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado 

pela impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de 

plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas considerações, com 

fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, 

INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem 

julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do 

que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1051535-78.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de intimar o Impetrante, WAGNER 

MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA, OAB/MT nº 0015472A-O, para 

tomar ciência da r. sentença proferida nos autos ID 31179438, a seguir 

transcrita: "Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Wagner Max Tavares dos Santos Silva em desfavor da autoridade 

supostamente coatora o Chefe da 2ª CIRETRAN de Rondonópolis/MT. O 

writ of mandamus inicialmente foi proposto perante a 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, a qual após 

declinou para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca, ante a 

competência absoluta deste Foro. Por sorteio, o feito foi distribuído perante 

a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, a qual após verificar que o 

impetrante já ajuizou demanda com a mesma causa de pedir, pedido e com 

a mesma parte, declinou a competência para este juízo em virtude da 

prevenção para apreço dos fatos, respeito o princípio do juiz natural da 

causa. O impetrante relata ser proprietário do veículo TOYOTA/COROLLA 

XRS20FLEX, placa QCP7269, Renavam 01132827970. Alega que após 

efetuar o pagamento do licenciamento para o ano de 2019 se dirigiu ao 

órgão para obtenção do CRLV, mas que esse lhe foi negado, pois foi 

constatado que haviam penalidades/multas a serem pagas aos cofres 

públicos, das quais não fora notificado. Relata que a autoridade, 

supostamente, tida como coatora, estaria lhe exigindo o pagamento de tais 

penalidades como condição para regularização da documentação do 

veículo. Por conta disto, levando em consideração que não fora notificado 

de tais penalidades, pugna pela suspensão do ato coator liminarmente até 

o julgamento do mérito da ação. No mérito alega a ilegalidade das 

penalidades aplicadas, uma vez que, no prazo de 30 (trinta) dias, deve ser 

expedida a notificação das infrações, o que não ocorreu, de modo que 

reputa que estas estão eivadas de vício, pois não preenchem os 

requisitos de validade, requerendo, portanto, que sejam declaradas ilegais 

as penalidades aplicadas. Vieram-me os autos conclusos. Eis o sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Após detida análise aos autos e aos 

documentos que lhe acompanham, verifica-se que a causa de pedir e o 
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pedido desta ação já foi objeto de análise por este juízo nos autos de n.º 

1013456-47.2019.8.11.0003, o qual inclusive já possui sentença transitada 

em julgado. Tratam, inclusive, de petições iniciais idênticas, uma, contudo, 

distribuída perante este juízo e outra perante uma das Varas da Fazenda 

Pública da Capital. O artigo 337, §1º, do Código de Processo Civil dispõe 

que se verifica “a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada”. Ainda, o §4º do artigo alhures citado dispõe que “há coisa 

julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada 

em julgado”, o que foi certificado nos autos de nº 

1013456-47.2019.8.11.0003 no dia 13/12/2019, data anterior a propositura 

do presente writ. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em reconhecimento à coisa julgada, nos termos 

do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005209-43.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA. (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA OAB - MS7830 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da 

parte Impetrante, MARIA MERCEDES FILARTIGA CUNHA, OAB/MS nº 7830, 

para tomar ciência da r. sentença proferida nos autos (ID 31186535) a 

seguir transcrita: "Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por COFCO International Grains LTDA em face de ato coator 

supostamente praticado pelo Prefeito Municipal. O Município de 

Rondonópolis no ID 31027944 informou a extinção do Decreto questionado 

no presente writ, bem como a edição de novo Decreto que autoriza 

expressamente o funcionamento de empresas que exerça a atividade da 

impetrante. Os autos vieram conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Analisando os autos é possível verificar que a extinção do feito 

pela perda de seu objeto é medida que se impõe, haja vista que com a 

edição do Decreto 9.443/2020 a atividade empresarial desenvolvida pela 

impetrante poderá ser exercida sem óbices. Não há que se cogitar ainda 

em salvo conduto para futuros atos a serem expedidos pela autoridade 

coatora, considerando que a viabilidade da atividade empresarial da 

impetrante deverá ser avaliada de forma contemporânea aos avanços da 

pandemia. Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela 

perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, eis que incabíveis na ação 

mandamental. Após, certifique-se o trânsito em julgado e, não havendo 

requerimentos, arquive-se o feito, com as anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005290-89.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da 

parte Impetrante, Sirléia Strobel, OAB/MT nº 0005256-S, para tomar ciência 

da r. sentença proferida nos autos (ID 31192403), a seguir transcrita: 

"Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por GD 

Comércio de Borrachas e Derivados LTDA em face de ato coator 

supostamente praticado pelo Prefeito Municipal. Os autos vieram 

conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. É de 

conhecimento público e notório a edição do Decreto Municipal n. 

9.443/2020, o qual autorizou o funcionamento do comércio varejista local, 

impondo-se apenas regras sobre circulação de pessoas e sanitárias. 

Analisando os autos é possível verificar, deste modo, que a extinção do 

feito pela perda de seu objeto é medida que se impõe, haja vista que com a 

edição do Decreto 9.443/2020 a atividade empresarial desenvolvida pela 

impetrante poderá ser exercida sem óbices. Não há que se cogitar ainda 

em salvo conduto para futuros atos a serem expedidos pela autoridade 

coatora, considerando que a viabilidade da atividade empresarial da 

impetrante deverá ser avaliada de forma contemporânea aos avanços da 

pandemia. Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos 

consta, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela 

perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil. Sem custas, eis que incabíveis na ação 

mandamental. Após, certifique-se o trânsito em julgado e, não havendo 

requerimentos, arquive-se o feito, com as anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005289-07.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAUDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIELLY LOPES DOS SANTOS OAB - MT19882/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de intimar o(a) advogado(a) da 

parte Impetrante, JANIELLY LOPES DOS SANTOS, OAB/MT nº 19882/O, 

para tomar ciência da r. sentença proferida nos autos (ID 31192403), a 

seguir transcrita: "Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por Saúde Ocupacional Service LTDA - EPP em face de ato 

coator supostamente praticado pelo Prefeito Municipal. A autoridade 

coatora prestou informações no ID 30938958. Os autos vieram conclusos. 

EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos é 

possível verificar que a extinção do feito pela perda de seu objeto é 

medida que se impõe, haja vista que com a edição do Decreto 9.443/2020 

a atividade empresarial desenvolvida pela impetrante poderá ser exercida 

sem óbices. Não há que se cogitar ainda em salvo conduto para futuros 

atos a serem expedidos pela autoridade coatora, considerando que a 

viabilidade da atividade empresarial da impetrante deverá ser avaliada de 

forma contemporânea aos avanços da pandemia. Ante o exposto, e 

considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela perda superveniente do 

objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Sem custas, eis que incabíveis na ação mandamental. Após, certifique-se 

o trânsito em julgado e, não havendo requerimentos, arquive-se o feito, 

com as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005272-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CARRETAS 

LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR OAB - SP208908 

(ADVOGADO(A))

THIAGO JOSE DE SOUZA BONFIM OAB - SP256185 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de intimar o(s) advogado(s) da 

parte Impetrante, THIAGO JOSE DE SOUZA BONFIM, OAB/SP nº 256185 e, 

NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR, OAB/SP nº 208908, para 

tomarem ciência da r. sentença proferida nos autos (ID 31194457), a 

seguir transcrita: "Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança 

impetrado por DIPECARR Distribuidora de Peças e Acessórios para 

Carretas LTDA em face de ato coator supostamente praticado pelo 

Prefeito Municipal. A autoridade coatora prestou informações no ID 

30913147. Os autos vieram conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. É de conhecimento público e notório a edição do Decreto 

Municipal n. 9.443/2020, o qual autorizou o funcionamento do comércio 

local, impondo-se apenas regras sobre circulação de pessoas e 

sanitárias. Analisando os autos é possível verificar, deste modo, que a 

extinção do feito pela perda de seu objeto é medida que se impõe, haja 

vista que com a edição do Decreto 9.443/2020 a atividade empresarial 

desenvolvida pela impetrante poderá ser exercida sem óbices. Não há que 

se cogitar ainda em salvo conduto para futuros atos a serem expedidos 
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pela autoridade coatora, considerando que a viabilidade da atividade 

empresarial da impetrante deverá ser avaliada de forma contemporânea 

aos avanços da pandemia. Ante o exposto, e considerando tudo mais que 

dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que incabíveis na 

ação mandamental. Após, certifique-se o trânsito em julgado e, não 

havendo requerimentos, arquive-se o feito, com as anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005205-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILDO RAIMUNDO DE FREITAS OAB - GO22146 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Impetrante, GILDO RAIMUNDO DE FREITAS, OAB/GO nº 22146, para tomar 

ciência da r. sentença proferida nos autos (ID 31194484), a seguir 

transcrita: "Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Adubos Araguaia Indústria e Comércio LTDA em face de ato coator 

supostamente praticado pelo Prefeito Municipal. A autoridade coatora 

prestou informações no ID 31031501. Os autos vieram conclusos. EIS O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. É de conhecimento público e 

notório a edição do Decreto Municipal n. 9.443/2020, o qual autorizou o 

funcionamento da indústria e do comércio local, impondo-se apenas 

regras sobre circulação de pessoas e sanitárias. Analisando os autos é 

possível verificar, deste modo, que a extinção do feito pela perda de seu 

objeto é medida que se impõe, haja vista que com a edição do Decreto 

9.443/2020 a atividade empresarial desenvolvida pela impetrante poderá 

ser exercida sem óbices. Não há que se cogitar ainda em salvo conduto 

para futuros atos a serem expedidos pela autoridade coatora, 

considerando que a viabilidade da atividade empresarial da impetrante 

deverá ser avaliada de forma contemporânea aos avanços da pandemia. 

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela perda 

superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, eis que incabíveis na ação mandamental. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado e, não havendo requerimentos, 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005182-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS BRISA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Impetrante, RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS, OAB/MT 14.895, para 

tomar ciência da r. sentença proferida nos autos (ID 31194843), a seguir 

transcrita: "Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por 

Indústria e Comércio de Papéis BRISA LTDA em face de ato coator 

supostamente praticado pelo Prefeito Municipal. A autoridade coatora 

prestou informações no ID 30902046. Os autos vieram conclusos. EIS O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. É de conhecimento público e 

notório a edição do Decreto Municipal n. 9.443/2020, o qual autorizou o 

funcionamento da indústria e do comércio local, impondo-se apenas 

regras sobre circulação de pessoas e sanitárias. Analisando os autos é 

possível verificar, deste modo, que a extinção do feito pela perda de seu 

objeto é medida que se impõe, haja vista que com a edição do Decreto 

9.443/2020 a atividade empresarial desenvolvida pela impetrante poderá 

ser exercida sem óbices. Não há que se cogitar ainda em salvo conduto 

para futuros atos a serem expedidos pela autoridade coatora, 

considerando que a viabilidade da atividade empresarial da impetrante 

deverá ser avaliada de forma contemporânea aos avanços da pandemia. 

Ante o exposto, e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, pela perda 

superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, eis que incabíveis na ação mandamental. 

Após, certifique-se o trânsito em julgado e, não havendo requerimentos, 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1005117-65.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAP BEMIS CENTRO OESTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS 

LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX COSTA PEREIRA OAB - SP182585 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeito Municipal de Rondonópolis (IMPETRADO)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte 

Impetrante, ALEX COSTA PEREIRA, OAB/SP nº 182585, para tomar ciência 

da r. sentença proferida nos autos (ID 31194847), a seguir transcrita: 

"Vistos etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ITAP BEMIS 

Centro Oeste – Indústria e Comércio de Embalagens LTDA em face de ato 

coator supostamente praticado pelo Prefeito Municipal. Os autos vieram 

conclusos. EIS O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. É de 

conhecimento público e notório a edição do Decreto Municipal n. 

9.443/2020, o qual autorizou o funcionamento da indústria e do comércio 

local, impondo-se apenas regras sobre circulação de pessoas e 

sanitárias. Analisando os autos é possível verificar, deste modo, que a 

extinção do feito pela perda de seu objeto é medida que se impõe, haja 

vista que com a edição do Decreto 9.443/2020 a atividade empresarial 

desenvolvida pela impetrante poderá ser exercida sem óbices. Não há que 

se cogitar ainda em salvo conduto para futuros atos a serem expedidos 

pela autoridade coatora, considerando que a viabilidade da atividade 

empresarial da impetrante deverá ser avaliada de forma contemporânea 

aos avanços da pandemia. Ante o exposto, e considerando tudo mais que 

dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, pela perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que incabíveis na 

ação mandamental. Após, certifique-se o trânsito em julgado e, não 

havendo requerimentos, arquive-se o feito, com as anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011283-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELINO BARRETO MONTEIRO OAB - MT3764/O (ADVOGADO(A))

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - MT18839-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/07 - CGJ impulsiono estes autos a fim de intimar os advogados da parte 

requerente, RUBSON PEREIRA GUIMARAES, OAB/MT nº 18839-O e, 

JUCELINO BARRETO MONTEIRO, OAB/MT nº 3764/O, para tomarem 

ciência do r. desapcho proferido nos autos (ID 31178388), a seguir 

transcrito: "Vistos etc. Observe-se que uma das causas de pedir da ação 

originou da aplicação de multas ambientais, tendo o autor pugnando 

genericamente pela condenação dos requeridos a pagar as despesas 

originárias dos fatos descritos na ação, não estando claro se é pretensão 

sua ou não anular a aplicação das multas ambientais e a restituição dos 

valores pagos, o que inclusive modificará a competência para processar e 

julgar a ação. Deste modo, determino a intimação da parte autora para que 

cumpra o artigo 322 do Código de Processo Civil, formulando seus pedidos 

de forma certa e não genérica, especificando exatamente o que quer com 

a presente ação, atribuindo corretamente valor a seus pedidos e à causa, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário."
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Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 702380 Nr: 50-50.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDO PEREIRA DE SOUZA, 

ALISSON SANTOS DA SILVA, VINICIUS SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELE DOS REIS 

MACHADO - OAB:18420/E, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA 

JUNIOR - OAB:15193, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - OAB:18.839 

MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 52/2007-CGJ, por impulso oficial INTIMO os procuradores 

das partes requeridas, da audiência de instrução e julgamento designada 

para a data de 19/05/2020 às 14h40min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 705038 Nr: 1955-90.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUEDER MARCOS DE ALMEIDA, LUCIENE 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:148885

 (...)de que ela registra outra ação penal em andamento perante este 

Juízo, na qual foi condenada em primeira instância pela prática de SETE 

crimes da mesma natureza, revelando probabilidade concreta de que, 

solta, poderá seguir praticando crimes contra o patrimônio de terceiros.3. 

Dispositivo.I – INDEFIRO o pleito defensivo formulado às fls. 269/270.II – 

Cumpra-se integralmente as determinações contidas na decisão retro.III – 

Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705038 Nr: 1955-90.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUEDER MARCOS DE ALMEIDA, LUCIENE 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Santos de Oliveira - 

OAB:148885

 Proceder a Intimação do advogado Dr. Rafael Santos de Oliveira, portador 

da OAB nº.148885, para apresentar defesa peliminar do acusado Hueder 

Marcos de Almeida,nos autos 1955-90.2020.811.0064,cód. 705038.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 702795 Nr: 410-82.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIEL VITOR VIEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 -Posto isso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela combativa Defesa 

Técnica, ressalvando a possibilidade de reanálise do tema acaso surja 

situação que altere o contexto da decisão ora prolatada, mantendo-se a 

prisão do acusado.Expeça-se o necessário, a fim de efetivar a assentada 

designada nos autos.Ciência ao MPE.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 703847 Nr: 1115-80.2020.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA GEISIANE MACEDO DA FONSECA, 

ROBERTA SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944/B

 Considerando que fora concedida prisão domiciliar a acusada Débora 

Geisiane Macedo da Fonseca (fls. 135/136), o pedido retro perdeu seu 

objeto, razão qual deixa-se de proceder sua análise.

 No mais, certifique-se acerca do cumprimento do mandado de notificação 

expedido à fl. 120.

Efetivada a notificação da acusada Débora e uma vez apresentada a 

defesa preliminar, volvam os autos conclusos para análise de 

admissibilidade da denúncia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 684819 Nr: 15722-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS EDUARDO ELIAS, ROVILSON MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Luiz Gonçalves 

Morais Neto - OAB:48965 GO

 Reiteração da intimação da defesa do acusado RONILSON MARTINS para 

apresentar razões recursais no prazo legal.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 705984 Nr: 2501-48.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AKDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 2501-48.2020.811.0064 – Código 705984.

Vistos etc.

I. RECEBE-SE A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada 

em Juízo e, por consequência, determine-se a instauração da competente 

ação penal, vez que da análise do caderno policial estão presentes os 

requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, este contrario sensu, 

ambos do CPP), além de indícios de autoria e materialidade do delito.

II. Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do CPP, 

observando-se o disposto no Art. 1.373, da Seção 5, da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

III. Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do CPP.

IV. Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

V. O Juízo defere os requerimentos constantes da cota à denúncia.
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Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Por fim, sem prejuízo do disposto no Artigo 18 do Código de Processo 

Penal, acolho a promoção de arquivamento ministerial de fls. 04/05, por 

seus próprios fundamentos, quanto ao crime de dano, tendo em vista a 

ausência de materialidade delitiva.

 Às providências. Publique-se.

 Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis – MT, 24 de março de 2.020.

João Filho de Almeida Portela

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 704541 Nr: 1613-79.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO GONÇALVES 

FERREIRA - OAB:20.438-MT

 Código: 704541

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 156/157) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa pela negativa da autoria, razão pela qual não 

é o caso de absolvição sumária.

Considerando os termos da Portaria Conjunta nº 281, do Presidente do 

Tribunal de Justiça e do Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, que prorrogou até o dia 30 de abril do corrente ano o prazo de 

fechamento das portas do Palácio da Justiça e dos Fóruns das Comarcas 

em todo o Estado, bem como considerando a pauta deste Juízo e o fato de 

que a partir desta data a Secretaria precisa de tempo hábil para realizar as 

devidas intimações e requisições, designo audiência de instrução para o 

dia 11/05/2020, às 13h30min.

Nos termos do Artigo 411, na audiência de instrução, proceder-se-á à 

tomada de declarações do ofendido, se possível, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem 

como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado e procedendo-se o debate.

Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 13 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005580-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERICO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de AUTOR, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 562,38, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 148,92 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CPF/CNPJ, sem 

prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000459-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICENTE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO OAB - MT0017798A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILAGE LOCACAO DE CACAMBAS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

HDI SEGUROS S.A. (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de DENUNCIADA A LIDE, para, no 

prazo de 5 cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de 562,52, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser 

expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, 

sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo 

site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher 

o número único do processo e buscar, após conferir os dados do 

processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001267-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRON FERREIRA DA SILVA (REU)

URBANIZADORA NOVO CAMPECHE LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 562,53, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 149,13 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014504-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIRCIA OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 
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(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 562,53, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 149,13 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001759-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO GABRIEL TENORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 562,53, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 149,13 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010600-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ISABEL HERTMANN EVALD ROSA LOPES OAB - MT0018326A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERIDA, para, no prazo de 5 

cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, 

no valor de 562,52, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas e 

o valor de R$ 149,12 refere-se a taxa judiciária, sob pena de ser expedida 

certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e CNPJ, sem prejuízo 

das anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma 

determinada na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar o 

serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. Informo ainda que deverá, no mesmo prazo, 

juntar nos autos a guia e seu respectivo comprovante de pagamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012285-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIMATEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT16254-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO BORGES DE MORAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 05/10/2017 17:10. Quarta-feira, 20 de Setembro de 2017.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012285-02.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIMATEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT16254-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGINALDO BORGES DE MORAIS (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Executados (as), para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , refere-se 

as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob pena de 

ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e 

CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo 

site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher 

o número único do processo e buscar, após conferir os dados do 

processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004793-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POP INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Executados (as), para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$569,61, sendo que o valor de R$413,40 , refere-se 

as custas e o valor de R$156,21, refere-se a taxa judiciária, sob pena de 

ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e 

CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo 

site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher 

o número único do processo e buscar, após conferir os dados do 

processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006170-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CARLA ANTONIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Executados (as), para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , refere-se 

as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob pena de 

ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e 

CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo 

site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher 

o número único do processo e buscar, após conferir os dados do 

processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002434-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARCELINO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Executados (as), para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , refere-se 

as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob pena de 

ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e 

CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo 

site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher 

o número único do processo e buscar, após conferir os dados do 

processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002696-03.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA LISETE SEBASTIANI THEIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Executados (as), para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , refere-se 

as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob pena de 

ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e 

CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo 

site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher 

o número único do processo e buscar, após conferir os dados do 

processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010480-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ALVES SGOTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-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))

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Executados (as), para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$577,79, sendo que o valor de R$413,40 , refere-se 

as custas e o valor de R$164,39, refere-se a taxa judiciária, sob pena de 

ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e 

CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo 

site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher 

o número único do processo e buscar, após conferir os dados do 

processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005341-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARAFINE E CARAFINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIZA EMANUELY DALAZEM PEREIRA OAB - MT0015342A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE SATURNO RODRIGUES DUARTE (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Executados (as), para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , refere-se 

as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob pena de 

ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e 

CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo 

site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher 

o número único do processo e buscar, após conferir os dados do 

processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001527-78.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO GENTILE BOMFIM (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSILAINE TAYNARA OJEDA ALVES (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Executados (as), para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , refere-se 

as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob pena de 

ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e 

CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo 

site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher 

o número único do processo e buscar, após conferir os dados do 

processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001689-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ROBERTO FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO FABIANO DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Executados (as), para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 
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judiciais, no valor de R$562,53, sendo que o valor de R$413,40 , refere-se 

as custas e o valor de R$149,13, refere-se a taxa judiciária, sob pena de 

ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e 

CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo 

site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher 

o número único do processo e buscar, após conferir os dados do 

processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA FRANCISCA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO Vossa Senhoria, na qualidade de Executados (as), para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas 

judiciais, no valor de R$805,84, sendo que o valor de R$413,40 , refere-se 

as custas e o valor de R$392,44, refere-se a taxa judiciária, sob pena de 

ser expedida certidão para protesto e/ou dívida ativa em seu nome e 

CPF/CNPJ, sem prejuízo das anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça. Informo que a guia deverá ser emitida pelo 

site www.tjmt.jus.br,link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, 

selecionar o serviço da lista – custas finais / remanescentes – preencher 

o número único do processo e buscar, após conferir os dados do 

processo – clicar em próximo – preencher os dados solicitados como 

pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006962-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINERACAO CURIMBABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLY MONTEIRO ALVES VIANNA OAB - SP77740 

(ADVOGADO(A))

THIAGO VILAS BOAS DE LIMA OAB - MG169198 (ADVOGADO(A))

RONNALD ROBINSON D AMBROSIO OAB - MG53988 (ADVOGADO(A))

ANNA PAULA RESENDE LEITE OAB - MG162652 (ADVOGADO(A))

MAURICIO KEMPE DE MACEDO OAB - SP33245 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTSAFRA AGRONEGOCIOS EIRELI (EXECUTADO)

SANDRA REGINA SODRE (EXECUTADO)

WAGNER CARAMALAC SIMOES (EXECUTADO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DA DEVOLUÇÃO SEM CUMPRIMENTO DA 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA À COMARCA DE TANGARÁ DA 

SERRA/MT ID 31213826.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007881-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

DJALMA PAULA DA SILVA (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010511-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIMIX CONCRETO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ANGELINA DE CARVALHO MOSCZYNSKI OAB - SP321246 

(ADVOGADO(A))

MARLY DUARTE PENNA LIMA RODRIGUES OAB - RN6530-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CEZAR DE LIMA SOARES (REU)

 

Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, para o cumprimento de Mandado de Citação, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se 

que para gerar a guia inerente ao pagamento da diligência, o usuário deve 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção “Guias” que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico “Emissão de Guia de Diligência”. Outras 

informações podem ser encontradas no Manual da Central de Pagamento 

de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010682-76.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT8804-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CARLOS MOREIRA (EXECUTADO)

EDER CARLOS PEREIRA (EXECUTADO)

SULVILAR ARTEFATOS LTDA (EXECUTADO)

ORLANDO MOREIRA (EXECUTADO)

MARCIA MARIA DIAS MOREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO COSTA DE SOUZA OAB - MT7630/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) 

Oficial(a) de Justiça, para o cumprimento do mandado, em cumprimento à 
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Portaria CGJ Nº 142 de 08/11/2019, que determina o cumprimento de 

mandados judiciais em comarca diversa à do juízo de origem, quando se 

tratar de processo eletrônico que tramita do sistema PJE, devendo referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para 

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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008032-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO PASSONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALETE CARDOSO ROSSI (EXECUTADO)

LUIZ SERGIO ROSSI (EXECUTADO)

 

INTIME-SE O ADVOGADO DO AUTOR PARA, NO PRAZO LEGAL, 

PROVIDENCIAR O PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA A SER EXPEDIDA À 

COMARCA DE TABAPORA/MT, CONFORME R. DECISÃO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 254855 Nr: 701-74.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUSADA CANCIONEIRO LTDA - ME, ESCRITÓRIO 

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO - ECAD, POUSADA CANCIONEIRO LTDA - ME

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

OAB:18416/MT, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:OAB/MT 17.868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT, MARCELO FERREIRA 

LIMA - OAB:18416/MT, MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - OAB:OAB/MT 

17.868, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993-B/MT

 Vistos em correição. [...] Na forma do art. 536 e seguintes do CPC, 

intime-se a parte executada para, no prazo de 15 dias, comprovar o 

cumprimento da obrigação de se abster de executar/transmitir ou 

retransmitir as obras musicais, sob pena de incidência da multa mensal 

correspondente ao dobro da mensalidade legal devida, conforme 

mencionado na R. sentença de p. 237/241, a ser aplicada depois de 

esgotado o referido prazo.No mesmo prazo, intime-se a parte executada, 

na pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, 

para pagar a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação.Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, na 

forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, § 1.º, do aludido Codex.Fixo desde já os honorários 

advocatícios nesta sede em 10% sobre o valor exequendo, acaso não 

efetuado o pagamento pela parte executada no referido prazo quinzenal, 

na esteira dos arts. 85, § 2.º e § 8.º, e 523, § 1.º, ambos do Código de 

Processo Civil.Na hipótese de pagamento parcial voluntário, a multa e os 

honorários advocatícios incidirão sobre a dívida remanescente. Força do 

art. 523, § 2.º, do CPC.Na hipótese de não pagamento, acrescida a multa, 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita também esta 

desde logo pelo senhor meirinho. Salvo se a avaliação depender de 

conhecimentos técnicos especializados, hipótese em que, certificado a 

respeito, será nomeado avaliador, cujos honorários respectivos, conforme 

a coisa a ser avaliada, serão arbitrados posteriormente, a serem supridos 

pela parte exequente e carreados à parte executada ao final. Da penhora 

e da avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC.[...] .Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 122358 Nr: 1519-36.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROSSANI - ESPÓLIO, ANTONIO 

SERGIO LOPES ROSSANI, MAURA LOPES DA SILVA ROSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT 13.013, LUTERO DE PAIVA PEREIRA - OAB:PR 11929, 

PAULO DE TARSO R. DE CASTRO - OAB:OAB/ PR 22.319, WAGNER 

PEREIRA BORNELLI - OAB:16731/PR

 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.Com a 

respectiva matricula do imóvel juntada aos autos, lavre-se o termo de 

penhora do imóvel fazenda rancho Fundo registrado no CRI da comarca 

de Porto dos Gaúchos – MT sob matricula n. º 12867, avaliado em R$ 

25.423.299,82. Após, intime-se a parte executada a comparecer a 

secretaria da 1° vara cível, a fim de assinar o respectivo termo.Por fim, 

oficie-se o cartório do 1º Ofício de registro de imóveis da comarca de 

Porto dos Gaúchos – MT, para que promovam a inclusão do respectivo 

termo de penhora na matrícula do imóvel, ficando, as despesas dela 

decorrentes, à cargo da parte executada. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 126713 Nr: 5927-70.2010.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ROSSANI, ANTONIO SERGIO LOPES 

ROSSANI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUTERO DE PAIVA PEREIRA - 

OAB:PR 11929, PAULO DE TARSO R. DE CASTRO - OAB:OAB/ PR 

22.319, TOBIAS MARINI DE SALLES LUZ - OAB:43834/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAÚJO 

BARBOSA - OAB:9.847/MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT

 Isto posto, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, 

reconhecida a renúncia, com esteio no art. 487, inciso III, alínea “c”, do 

CPC.Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

todos a cargo da parte embargante, nos termos do art. 90 do CPC. Porém, 

sendo a exequente beneficiária da justiça gratuita, estas restam 

suspensas por até cinco anos, quando prescreverá, se até lá não restar 

demonstrado ter a exequente superado a hipossuficiência 

econômico-financeira reconhecida, haja vista que é beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.Sem condenação em honorários 

advocatícios sucumbenciais, haja vista os embargados anuírem 

expressamente com a renúncia, dando quitação de referidos honorários, 

consoante alínea “5” da petição conjunta de p. 409, repetida à p. 414.Se 

acaso vier a ser interposto recurso de apelação, independentemente de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 98 de 245



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, anote-se, baixe-se e arquive-se.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154711 Nr: 2528-96.2011.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROSSANI - ESPÓLIO, MAURA LOPES 

DA SILVA ROSSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-MT, KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA - 

OAB:11887-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUTERO DE PAIVA PEREIRA - 

OAB:PR 11929, PAULO DE TARSO R. DE CASTRO - OAB:OAB/ PR 

22.319, WAGNER PEREIRA BORNELLI - OAB:16731/PR

 Vistos em correição.

Cumpra-se a r. decisão de p. 292, trasladando-se cópia do V. Acórdão 

para os autos principais.

 Após, transitado em julgado o V. Acórdão, conforme devidamente 

certificado às p. 289, bem como não havendo custas outras a serem 

recolhidas, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006616-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LIMA COAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1006616-19.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DE 

LIMA COAN REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos em correição. Diante do 

noticiado falecimento da parte autora, consoante certidão de óbito de Num. 

31211282, determino a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, nos 

termos do art. 313, inciso I, do CPC. O art. 110 do CPC dispõe que: 

“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo 

seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, 

§§ 1o e 2o.” Embora a regra seja a habilitação do espólio, não há óbice 

que a substituição ocorra mediante a habilitação dos herdeiros, se assim 

lhes aprouver. Assim, intime-se o patrono da parte autora para, no prazo 

de 30 dias, regularizar a substituição processual da requerente, indicando 

o espólio - inventariante e/ou seus sucessores, qualificando-os, na forma 

do art. 687 e seguintes, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de 

abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003742-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON OUVERNEI (EXEQUENTE)

FLAVIO DE PINHO MASIERO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO OAB - MT21707/O (ADVOGADO(A))

ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO OAB - MT23400-O 

(ADVOGADO(A))

CLAYTON OUVERNEI OAB - MT0013051S (ADVOGADO(A))

FLAVIO DE PINHO MASIERO OAB - MT0013967A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO COCATTO FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003742-90.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: FLAVIO DE 

PINHO MASIERO, CLAYTON OUVERNEI EXECUTADO: PEDRO COCATTO 

FILHO Vistos em correição. Sem delongas, verifico que a exordial não foi 

devidamente instruída. A parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 

100.000,00. Entretanto, ainda que de maneira reflexa, o objeto principal da 

demanda visa à cobrança de dois títulos executivos, travados entre as 

partes, sendo o primeiro, com preço ajustado em 2.000 sacas de soja e o 

segundo, convencionado em 4.500 sacas de soja, além da multa 

contratual de 10% sobre os valores de ambos os contratos, a totalizarem 

7.150 sacas. Esse é o objeto que pretende a quitação. Conforme dispõe o 

art. 292, inciso II, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao do 

contrato quando debater a existência, validade, cumprimento, modificação 

ou rescisão do negócio jurídico. Isso porque, na hipótese de procedência 

da pretensão, a parte autora se libera de obrigação atrelada ao contrato, 

sendo este o proveito econômico discutido. Acentua-se que o valor da 

causa deverá corresponder ao proveito econômico visado, caso 

contrário, sinalizará perspectiva de sonegação de tributo devido ao 

Estado, e contrariará as disposições legislativas e as orientações da 

Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, arts. 455 e seguintes da 

CNGC. O bem objeto da lide não possui valor exato. Trata-se de uma 

estimativa do preço, posto que no contrato de gestão pactuado entre as 

partes, na cláusula 5.°, § 1.° ficou estabelecido o seguinte: “Pela 

prestação dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE 

pagará a CONTRATADA o valor de R$ 30,57 (trinta reais e cinquenta e 

sete centavos) por exame realizado”. Esta é a perspectiva que deverá ser 

levado em conta para atribuir o valor correto a causa, de acordo com 

histórico real de prestação de serviço. Está no contrato. Contrato este que 

almeja resolução. Portanto, clarividente não ser possível atribuir à causa 

apenas o valor de R$ 1.000,00, eis que não corresponde ao proveito 

econômico total na presente demanda. Salvo se a prestação de serviços 

no intervalo de um ano margear essa quantia. O que não crível. Isto posto, 

determino que se emende a inicial, em 15 dias, para atribuir o valor da 

causa de acordo como o art. 292, do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial e consequente julgamento do feito sem resolução de mérito, pela 

inobservância dos arts. 291, 292, 319, inciso V, 320, e a teor dos arts. 

321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. 

Realizado o conserto, deverá ser efetuado o pagamento remanescente 

equivalente em custas e despesas judicias. Intime-se. Cumpra-se Sinop - 

MT, 07 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003822-54.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CORREA BLASQUE (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003822-54.2020.8.11.0015. AUTOR: SPE - ATALAIA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: VERA LUCIA CORREA 
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BLASQUE Vistos em correição. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

319, 320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de 

extinção do processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo 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 em 15 (quinze) dias”, a teor do art. 290. O que equivale ao 

indeferimento da inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, 

inciso I, todos do mesmo Diploma Instrumental. Destarte, determino à parte 

autora para, querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento 

das custas e despesas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição e consequente julgamento do feito sem resolução de mérito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 07 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000119-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR BATISTA DOS REIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO OAB - MT0005347A 

(ADVOGADO(A))

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000119-23.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO EXECUTADO: JOACIR BATISTA DOS REIS Vistos em 

correição. Pleiteia a parte exequente a apreensão da CNH (Carteira 

Nacional de Habilitação) e do Passaporte da parte executada até o efetivo 

pagamento da dívida, bem como o bloqueio de cartões de créditos em 

nome dele. Sabe-se que a teor do art. 139, inciso IV, do CPC é possível a 

aplicação de medidas necessárias para assegurar o cumprimento das 

decisões judicias: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as 

disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias 

necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive 

nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (...) De fato, na 

busca da efetividade da ação e da garantia da satisfação do crédito da 

parte exequente, o magistrado poderá lançar mão de tais medidas. 

Entretanto, aludidas medidas não podem ser aplicadas 

indiscriminadamente, sob pena de configurar abuso de direito (art. 187 do 

CC) e prejuízos aos direitos e garantias da parte executada. In casu, não 

entendo razoável por enquanto a apreensão da Carteira Nacional de 

Habilitação e do Passaporte da parte executada como forma de coibi-la a 

pagar a dívida. Isso significaria onerar demasiadamente a parte executada 

sem propósito plausível, com todos os demais atos executivos ora 

colocados em andamento. Considerando que a satisfação do crédito deve 

ser buscada, via de regra, no patrimônio do devedor e não em sua 

liberdade, devendo as exceções estarem previstas em lei, conforme art. 

789 do CPC. A propósito, colaciono os seguintes julgados com destaques: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por título extrajudicial. 

Indeferimento de medidas constritivas requeridas pelo exequente com 

base no poder do juiz de aplicá-las a fim de assegurar o cumprimento da 

ordem judicial. Alegado cabimento, com base no disposto no art. 139, IV, 

do CPC, de apreensão de passaporte, suspensão da CNH, bloqueio de 

todos os cartões de crédito e quebra de sigilo bancário dos executados. 

Inadmissibilidade. Medidas que atentam contra princípios constitucionais 

relativos à dignidade da pessoa humana e contra, ainda, a legalidade e 

razoabilidade do exercício do direito de execução do crédito. Decisão 

mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP; AI 2065372-66.2017.8.26.0000; Ac. 

10459597; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 

Correia Lima; Julg. 22/05/2017; DJESP 31/05/2017; Pág. 2041); 

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – Pedido de bloqueio 

de cartões de crédito, apreensão de passaporte e suspensão da CNH dos 

executados – Atitudes excessivas e desproporcionais, a ofender o 

disposto no art. 8º do Código de Processo Civil – Medidas incapazes de 

satisfazer o crédito da agravante e que perfazem mero constrangimento 

ao devedor, não alterando a situação de inexistência de bens – 

Indefer imento mant ido – Recurso desprovido” .  (TJ-SP 

20069973820188260000 SP 2006997-38.2018.8.26.0000, Relator: 

Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 01/03/2018, 15ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 01/03/2018). A parte exequente pugnou 

ainda, pelo bloqueio de cartões que estivessem em nome da parte 

executada, contudo, tal pleito, também é inconcebível, uma vez que tal 

medida não garante a satisfação da obrigação e configura abuso de 

direito, a propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM 

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO PARA ADOÇÃO DE 

"MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO, CONSISTENTES NA APREENSÃO DO 

PASSAPORTE E DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH -, BEM 

COMO NO BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO DA AGRAVADA. 

MEDIDAS RESTRITIVAS DA LIBERDADE DE IR E VIR E DE DIREITOS 

INCOMPATÍVEIS COM A PRETENDIDA COBRANÇA DE CRÉDITO. MODOS 

DE COERÇÃO NÃO PREVISTOS NA LEI PARA A REALIZAÇÃO DE 

CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA 

RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL COMO LIMITADOR. INAPLICABILIDADE 

DO ART. 139, INC. IV, DO CPC/15 AO CASO CONCRETO. AS ‘MEDIDAS 

INDUTIVAS, COERCITIVAS, MANDAMENTAIS OU SUB-ROGATÓRIAS’ DE 

QUE TRATA O DISPOSITIVO CITADO TEM POR FINALIDADE ‘ASSEGURAR 

O CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS’, O QUE NÃO SE CONFUNDE COM 

A COBRANÇA DE DÍVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 

70074440421, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em 23/08/2017) 

Destarte, por se revelarem medidas excepcionais, indefiro os pedidos, eis 

que não restou efetivamente demonstrado que a parte exequente esgotou 

todos os meios ao seu alcance para localizar os bens da parte executada 

ou de que esteja esbanjando via cartão de crédito ou ainda ostentando 

veículos ou, ainda, realizando compras via on line. Tudo em detrimento da 

dívida cobrada. Prossiga a parte exequente, no prazo de 05 dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo 

sem julgamento do mérito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de abril 

de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010390-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SERGIO ROSSI (EMBARGANTE)

MARIA SALETE CARDOSO ROSSI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI OAB - MT22252/O (ADVOGADO(A))

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCIO PASSONI (EMBARGADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010390-23.2019.8.11.0015. EMBARGANTE: LUIZ 

SERGIO ROSSI, MARIA SALETE CARDOSO ROSSI EMBARGADO: JOSE 

MARCIO PASSONI Vistos em correição. Intime-se a parte embargante para 

que proceda a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a 

hipossuficiência que impossibilita o pagamento integral das custas e 

despesas processuais sustentada, sob pena de indeferimento do 

pretendido parcelamento de custas processuais. Há de ver que pela 

qualificação das partes, advogado e pecuarista, psicologa, assim como o 

valor desta causa, a hipossuficiência ainda que provisória precisa ser 

comprovada, posto que a benesse perseguida é deferida aos que 

realmente demonstrarem insuficiência de recursos, mesmo que 

temporária. A regra é o preparo integral da causa desde o início. A 

exceção é o parcelamento, que deve ser comprovado a necessidade. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003807-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE MATIAS LUCATELLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 100 de 245



Parte(s) Polo Passivo:

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP (REU)

MARCOS LUIS DOS SANTOS SILVA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003807-85.2020.8.11.0015. AUTOR: GABRIEL 

HENRIQUE MATIAS LUCATELLI REU: MARCOS LUIS DOS SANTOS SILVA, 

DU-CEU INDUSTRIA E COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA - EPP Vistos em 

correição. A parte requerente, qualificada como auxiliar de mecânica 

pugna pela concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir 

condições econômicas financeira de preparar a causa. Todavia, na linha 

do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e 

gratuita será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. 

Assim, ante a ausência de elementos que autorizem o acolhimento do 

pedido, convém oportunizar que a parte comprove o preenchimento dos 

respectivos pressupostos, na forma dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do 

CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido dispositivo constitucional, 

apresentando o comprovante de seus rendimentos como auxiliar de 

mecânica. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — 

AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte". 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015); 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a hipossuficiência sustentada, ou, querendo, recolher as 

custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento no 

distribuidor e extinção do processo, a teor dos arts. 290, 321, parágrafo 

único, 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, 07 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008032-22.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO PASSONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA OAB - MT0003418S (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA OAB - MT0003277S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SALETE CARDOSO ROSSI (EXECUTADO)

LUIZ SERGIO ROSSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008032-22.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JOSE MARCIO 

PASSONI EXECUTADO: LUIZ SERGIO ROSSI, MARIA SALETE CARDOSO 

ROSSI Vistos em correição. DEFIRO o pedido da parte exequente de Num. 

23475422. Expeça-se carta precatória de penhora, avaliação e intimação 

para a Comarca de Tabaporã/MT, de 70 hectares, de um imóvel rural 

registrado no CRI daquele local sob a matrícula n.º 971, indicado pelo 

exequente na referida petição de 23475422. Após, cumpridas as 

diligências retro, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010647-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ELY JORGE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CL ADMINISTRACAO E VENDAS DE CONSORCIOS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010647-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: CARLOS 

ELY JORGE DE SOUZA REQUERIDO: CL ADMINISTRACAO E VENDAS DE 

CONSORCIOS EIRELI - EPP Vistos em correição. Defiro o pedido postulado 

no Num. 23590857, a determinar seja realizada a citação da parte 

executada, no endereço indicado. Oficie-se o juízo da 8ª Vara Cível de 

Londrina/PR, a fim de que informe este juízo acerca da natureza do 

processo n.º 0010541-39.2017.8.16.0014, indicando a existência de 

eventual crédito em nome de CL Administração e Venda de Consórcios 

EIRELI. Após, prossiga a parte exequente, em 05 dias, requerendo o que 

entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 13 de abril de 2020. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1003669-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DOS REIS (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003669-55.2019.8.11.0015. AUTOR(A): 3ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP REU: ANTONIO MARCOS DOS 

REIS Vistos em correição. Realizadas as buscas de endereços da parte 

executada, por meio dos sistemas informatizados disponibilizados pelo E. 

TJMT e E. TRE/MT (Infojud, Bacenjud e Siel), foram encontrados endereços 

distintos dos informados nos autos, conforme extratos de Num. 25113185 

– p. 01/06. Nesse passo, efetive-se a citação do demandado, nos 

endereços declinados, nos termos da decisão de Num. 19405108. Após, 

cumpridas as diligências, prossiga a parte exequente, requerendo o que 

entender devido, no prazo de Lei. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop-MT, 13 de 

abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010544-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ERNANI BENEDITO FLORENTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010544-41.2019.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: ERNANI BENEDITO FLORENTINO Vistos em 

correição. Diante do transcurso do lapso temporal superior ao postulado 

na petição de Num. 28971283, pronuncie-se a parte requerente para, em 

05 dias, dar prosseguimento ao feito, pugnando o que entender de direito. 

Se permanecer inerte por mais de 30 dias, intimar-se-á pessoalmente 

para, em 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por 
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abandono, consoante o disposto no art. 485, inciso III, e § 1.º, do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de abril de 2020. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000932-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ANTONIO DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000932-16.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 3ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP REU: JOAO ANTONIO DE LIMA 

Vistos em correição. Intime-se a parte executada, para em 05 dias, 

manifestar-se acerca da proposta de acordo ofertada na petição de Num. 

21736799. Em seguida, prossiga a parte credora requerendo o que 

entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de abril de 

2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012093-86.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI ALVES FONSECA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012093-86.2019.8.11.0015. AUTOR(A): PLT 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI REU: VALDINEI ALVES 

FONSECA Vistos em correição. Contesta a parte requerida, em petição de 

Num. 29319098, alegando, preliminarmente, a suspensão da ação, em 

razão tramitar na Segunda Vara Cível desta Comarca, o processo n.º 

1000065-86.2019.8.11.0015, no qual se busca a anulação de cláusulas 

abusivas dos adendos contratuais firmados entre as partes, instrumentos 

estes derivados do contrato de compra e venda de um imóvel urbano. 

Mesmo contrato que visa à rescisão. Na verdade, trata-se de conexão, 

não suspensão. Mesmas partes, discutindo o mesmo objeto (contrato), 

embora com pedidos diversos. Como é cediço, haverá a conexão entre 

ações quando a causa de pedir ou os pedidos forem idênticos. Inteligência 

dos art. 55 do CPC. Vejamos: O caput do art. 55 do Código de Processo 

Civil não abarca todas as hipóteses de conexão, mas apenas aquela 

própria e simples, a estabelecer que "reputam-se conexas 2 (duas) ou 

mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.". Diz 

ainda o § 3. do dispositivo legal acima mencionado que “serão reunidos 

para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Calha assentar que o 

Código de Processo Civil adota a teoria da substanciação, segundo a qual 

o autor, na petição inicial, deve especificar os fatos e os fundamentos 

jurídicos que justificam a sua pretensão, ou seja, a fim de que se 

compreendam a causa próxima e remota. Sedimentado entendimento pelo 

Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não se exigir perfeita 

identidade dos elementos a que se refere o dispositivo legal acima 

assinalado, senão apenas a existência de um elo entre as ações que 

indique caso de decisão unificada (REsp 309668/SP, Rel. Ministro Sálvio 

de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 21/06/2001, DJ 

10/09/2001, p. 396). A propósito, colaciono ainda o seguinte julgado, com 

destaques: “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. [...]. SEMELHANÇA 

ENTRE AS DEMANDAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS EM COMUM. 

IDENTIDADE DA PARTE RÉ E DA CAUSA DE PEDIR REMOTA. CONEXÃO. 

NORMA DE CONCENTRAÇÃO DE COMPETÊNCIA. MEDIDA SALUTAR PARA 

EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. EXEGESE DOS ARTS. 55, § 3º, 58 e 

59 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C ART. 16, INCISOS I E II DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 339/2006. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA 

NO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DECLARADO PREVENTO PARA ORGANIZAR A REUNIÃO DOS 

PROCESSOS E DECIDIR SOBRE O APROVEITAMENTO OU NÃO DE ATOS 

PROCESSUAIS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. O Código de Processo Civil, 

ao disciplinar o fenômeno da conexão no art. 55 (CPC/73, art. 103), dispõe 

que se reputam conexas duas ou mais ações, "quando Ihes for comum o 

objeto ou a causa de pedir". Segundo lições doutrinárias, a conexão 

divide-se em própria, quando há semelhança entre as causas reunidas, e 

imprópria, quando existem duas ações diferentes que dependam total ou 

parcialmente da resolução de questões fáticas idênticas entre elas. 

Havendo conexão, impõe-se a reunião dos feitos para decisão conjunta, 

salvo se um deles já houver sido sentenciado. Não é essencial para a 

ocorrência desse resultado que haja perfeita identidade entre as 

demandas, competindo ao julgador avaliar a necessidade de reunião de 

um conjunto de processos, mesmo que configurada a conexão (própria) 

entre eles, quando se vislumbre a possibilidade de "gerar risco de 

prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos 

separadamente." Inteligência do art. 55, §§ 1 º e 3º, do CPC”. (TJ-SC - CC: 

40257924920178240000 Biguaçu 4025792-49.2017.8.24.0000, Relator: 

Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 17/05/2018, Segunda 

Câmara de Direito Civil). Conforme informado pela própria parte requerida 

na defesa apresentada nos autos, tramita perante a Segunda Vara Cível 

desta Comarca, ação de nulidade do adendo contratual, notadamente pela 

existência de eventual cláusula abusiva, adendo este originário do 

contrato de compra e venda de um imóvel urbano. Na referida demanda a 

parte requerida almeja a nulidade de cláusulas abusivas estabelecidas 

unilateralmente pela autora, de forma a promover condições justas e não 

exorbitantes como fixado. Nesse passo, malgrado as ações não possuam 

pedidos comuns, nem a mesma causa de pedir, a causa de pedir remota e 

o objeto material de ambas são idênticos, qual seja, discussão sobre o 

mesmo contrato. Sendo assim, se a presente ação e aquela que tramita 

perante o juízo da 2.ª Vara Cível desta Comarca possuem idêntica causa 

de pedir remota e o mesmo objeto material, é imperioso o reconhecimento 

da conexão entre elas. Deverá ser feita a reunião dos processos, a fim 

ainda de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 

caso decididos separadamente. É importante salientar que em caso de 

eventual julgamento procedente desta ou até mesmo improcedente poderá 

acarretar reflexos ao desdobramento daquela. De acordo com o art. 59 do 

CPC, “o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo”. 

Se a ação de anulação foi distribuída em primeira mão, 09/01/2019, e esta 

ação apenas em 19/09/2019, prevento é o juízo da Segunda Vara Cível. 

Isto posto, declino a competência em favor do juízo da Segunda Vara Cível 

desta Comarca, a determinar que seja o presente processo para lá 

redistribuído. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de abril de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002546-85.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE MARTINS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002546-85.2020.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: FELIPE MARTINS DOS 

SANTOS Vistos em correição. Ação de Busca e Apreensão de rito 

especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações processadas 

pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, MARCA: HYUNDAY, MODELO: 

HB20 1.6M , CHASSI: 9BHBG51DAEP145638, PLACA: OAQ2290, ANO: 

2013, RENAVAM: 00567581942 e COR: BRANCO, melhor descrito nos 

autos, com pleito liminar, em virtude de inadimplemento de um 

financiamento no valor de R$ 24.000,00, para ser restituído por meio de 48 

prestações mensais de R$ 838,88, mediante cédula de crédito bancário 

sob nº 2904987446 em Garantia de Bens Móveis, nos termos da cópia 

inclusa do instrumento contratual, incorrendo em mora conforme 
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documentação apresentada. Requereu ainda, a expedição de ofício ao 

Detran com o fito de retirar quaisquer ônus e encargos incidentes sobre o 

bem e expedição de ofício à Secretária de Fazenda Estadual para 

abster-se de cobrar IPVA da parte autora por período anterior a 

consolidação da propriedade. Ainda, pleiteou a realização de busca de 

ativos financeiros via sistema BACENJUD, e a concessão de ordem de 

arrombamento e reforço policial, bem como os benefícios do art. 212 do 

CPC e a apreensão dos documentos do veículo. É a breve síntese. Decido. 

O bem está suficientemente descrito no contrato, sendo que este 

instrumento, por sua vez, sugere o processo, foi registrado na repartição 

de trânsito com atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na 

forma dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada 

encontra-se evidenciada por meio de carta com AR, entregue no endereço 

informado, exatamente aquele anotado no contrato. Regular a notificação 

da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os requisitos legais, com a 

parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, suficientemente descrito 

no contrato, cujo instrumento foi devidamente registrado no DETRAN, a 

confirmar que efetivamente encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, 

nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do Código Civil, a busca e 

apreensão deve ser deferida. Contudo, é risível e folgaz querer a baixa de 

ônus e encargos legais sobre o veículo, tipo IPVA, multas, taxas, 

alugueres de pátio etc., que em regra acompanham a coisa como uma 

espécie de obrigação propter rem. Atender tal pedido é promover o 

enriquecimento ilícito da parte autora em detrimento do próprio erário, 

criando privilégio não previsto em Lei. Pior, ordenar à Secretária de 

Fazenda Estadual para abster-se de cobrar IPVA do veículo, seja de que 

período e de quem for, é o mesmo que vedar o Estado do direito de 

arrecadar em benefício do responsável tributário. O pedido não guarda 

sentido e lógica tributária alguma, sendo inconstitucional. O que aproxima a 

parte autora do conceito de litigância de má-fé, a teor do art. 80 do CPC. A 

Lei de alienação fiduciária dá margens de garantia e vantagens suficientes 

ao credor fiduciário, não sendo honesto e nem justo pretender estes tipos 

de isenção ou liberação do Estado em benefício de um particular. Ainda, a 

realização de buscas nos sistemas BACENJUD, com o fito de localizar 

bens da parte ré, é incompativel com a ação de busca e apreensão. Tal 

requerimento não coaduna com a finalidade da ação proposta, haja vista a 

sua natureza satisfativa em relação ao próprio bem buscado. Assim, 

apesar de ser ação satisfativa de cunho executivo, não se permite 

qualquer outro tipo de expropriação, que não seja aquele pactuado no 

título que sustenta a ação, ou seja, o bem alienado. Sendo o bloqueio de 

ativos financeiros, via sistema BACENJUD, somente factível após a sua 

conversão em execução ou prolatada sentenca. Além disso, inexiste 

elementos fáticos consistentes relacionados diretamente com o objeto da 

ação que autorizem a pretendida medida extrema de emprego da força 

pública em proteção de interesse privado, somente factível quando forem 

detectadas resistência desmedida, violência ou ameaça a afetarem 

diretamente o respeito e o cumprimento da ordem judicial, por enquanto 

não observados. Do mesmo modo, a ordem de arrombamento somente 

pode ser autorizada quando constatada a resistência da parte requerida 

em entregar o bem objeto da ação, o que será noticiado ao juízo, via de 

regra, pelo oficial de justiça, se for o caso. Quando então, será adotada 

as medidas cabíveis. Por outro lado, é claro o disposto no § 14º do art. 3º, 

da LAF 911/1969, o qual estabelece o dever do requerido entregar o bem 

e seus respectivos documentos em cumprimento ao mandado de busca e 

apreensão, além do que, não se verifica nenhum óbice a pretensão 

almejada, muito menos prejuízo as partes, devendo, portanto, ser deferido. 

De igual forma, por se tratar de imposição legal (CPC, art. 212, § 2°), as 

intimações, assim como as citações e penhoras, independentemente de 

autorização judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, 

onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário regular 

estabelecido de funcionamento do serviço judiciário, desde que observado 

o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Portanto, se for o 

caso e houver motivo comprovado, a diligência de busca e apreensão 

poderá ser agilizada fora do regular horário de expediente, o que desde 

logo deve ser deferido. Isto posto, hei por bem deferir a busca e 

apreensão do veículo alienado fiduciariamente e descrito nos autos, assim 

como os benefícios do art. 212 do CPC. Em contrapartida indefiro os 

demais pedidos, quais sejam: a) a retirada de quaisquer ônus e encargos 

vinculados ao veículo almejado; b) qualquer ordem à Fazenda Pública 

Estadual de abster-se de cobrar os tributos devidos sobre o veículo em 

pauta, ainda que em período anterior à consolidação da sua propriedade, 

se assim ocorrer; c) a busca de ativos financeiros em nome da parte 

requerida, via sistema BACENJUD; d) o pedido de reforço policial e ordem 

de arrombamento. No caso destes últimos, apenas enquanto não 

observados os elementos necessários para tanto. Ademais, referente aos 

indeferimentos acima, cabe alertar a parte autora quanto a tantos pedidos 

sem nexo e até contrários à Lei, que podem resultar na aplicação de multa 

por litigância de má-fé. Expeça-se mandado de busca a apreensão do 

veículo juntamente com seus respectivos documentos, o qual deverá ser 

mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo, depositando-o 

com a parte requerente, podendo ser na pessoa de quem indicar, como 

depositário judicial. Nos termos do art. 3° e §§ do Decreto-Lei n.º 911, de 

1.° de outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte 

requerida, na forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente 

integralmente, em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído pela parte autora livre do ônus. Procedam-se as intimações de 

praxe diretamente a quem está indicado explicitamente no corpo da inicial. 

Anote-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de abril de 2020. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008053-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA OAB - MT17858 (ADVOGADO(A))

KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO OAB - MT26406/O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO OAB - MT19654-O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS OAB - MT17669-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008053-61.2019.8.11.0015. AUTOR(A): SUELY MARIA 

DE OLIVEIRA REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos em correição. 

Manifestem-se as partes, em 10 dias, especificando as provas que ainda 

pretendem produzir. Em seguida, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

– MT, 14 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010233-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE CASARINI FERRI (EXECUTADO)

GUSTAVO PALACE HOTEL LTDA EPP (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, conforme item 3. da decisão (id 31118505).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011885-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO OAB - MT21453-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON RODRIGUES PEREIRA (EXECUTADO)
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NOSBOR GRAIN AGRONEGOCIOS EIRELI (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, se manifeste e requeira o que entender de 

direito, com relação aos endereços realizados junto aos bancos, conforme 

decisão (id 30881495).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013324-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDA F. GARCIA SULLAS - ME (EXECUTADO)

ALDA FLORACI GARCIA SULLAS (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, se manifeste e requeira o que entender de 

direito, com relação aos endereços realizados junto aos bancos de dados, 

conforme decisão (id 31097477).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012492-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON LUIS BELLINCANTA (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, se manifeste e requeira o que entender de 

direito, com relação aos endereços realizados junto aos bancos de dados, 

conforme decisão (id 30837990).

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000114-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR JOSE DE JESUS (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, se manifeste e requeira o que entender de 

direito, com relação aos endereços realizados junto aos bancos de dados, 

conforme decisão (id 28208227).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008302-12.2019.8.11.0015

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 ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1008302-12.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

DENICIO RODRIGUES POLO PASSIVO:REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 26471963 é 

tempestiva e, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

impugná-la caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 14 de abril de 

2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008307-34.2019.8.11.0015

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))

 

PROCESSO Nº1008307-34.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

DIONIZIA DA SILVA POLO PASSIVO:REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. CERTIDÃO Certifico que a contestação id. 26513246 é 

tempestiva e, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

impugná-la caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 14 de abril de 

2020 LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008309-04.2019.8.11.0015

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 PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº1008309-04.2019.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

DIONIZIA DA SILVA POLO PASSIVO:REU: BANCO PAN CERTIDÃO 

Certifico que a contestação id. 26499516 é tempestiva e, conforme 

autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 14 de abril de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005732-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO DAL BEM (EXECUTADO)

VALDIR PEDRO DAL BEM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

 

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 busca e 

apreensão, conforme item 2. da decisão (id 31056485). Observação: 

Portaria CGJ nº 142, de 8 de novembro de 2019 ( os mandados judiciais 

deverão ser expedidos pelo juízo de origem e encaminhados à central de 

mandados da comarca na qual deverá ser cumprido o ato judicial, 

dispensando-se distribuição de carta precatória, bem como despacho do 

juiz da comarca-destino)

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004323-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VADEMILSO BADALOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 2ª 

VARA CÍVEL Número do Processo: 1004323-08.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi 

endereçada ao Juízo da Vara Especializada de Fazenda Pública desta 

Comarca. 2. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito para a Vara 

Especializada de Fazenda Pública desta Comarca, com as nossas 

homenagens. 3. Intime-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006125-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & SCHUMANN LTDA - ME (EXECUTADO)

NILSON SCHUMANN (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS DA SILVA (EXECUTADO)

LELIA STEFFEN (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 endereço petição ID.25245016.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006238-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO VINICIUS DA SILVA PINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (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))

 

PROCESSO Nº1006238-97.2017.8.11.0015 POLO ATIVO:AUTOR(A): 

BRUNO VINICIUS DA SILVA PINTO POLO PASSIVO:REU: SEGURADORA 

LÍDER CERTIDÃO Certifico que, a contestação id. 27579945 é tempestiva 

e, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a impugná-la 

caso queira no prazo de quinze dias. Sinop-MT, 14 de abril de 2020 

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003785-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003785-27.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003951-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EURIPEDES BALSANUFO COSTA FERREIRA JUNIOR OAB - GO0026194A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARLOS DA SILVA (REU)

VANILZA PEREIRA DE LIMA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003951-59.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 2. Decorrido o prazo supra, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1010739-60.2018.8.11.0015

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

MATEUS DA SILVA PEREIRA OAB - 886.281.759-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANETE DIAS ILLES DA SILVA (LITISCONSORTE)

ERNESTO ILLES (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1010739-60.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Ante a manifestação de ID 28925064, com fundamento no artigo 186, §2º, 

do CPC, defiro o pedido formulado pela Defensoria Pública e, por 

conseguinte, determino a intimação PESSOAL da parte autora, 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 referente aos itens “1 ou 1.1.”, 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 autora 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 acima, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 13 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003998-33.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRIAN MARCOS CASTRO DOS SANTOS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003998-33.2020.8.11.0015 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, 14 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012349-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMAR LODI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES OAB - MT23126-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1012349-97.2017.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

Ante o recurso de apelação e contrarrazões apresentados, 

encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as devidas anotações. 2. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 

de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002553-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOINIR BAU (REU)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1002553-82.2017.8.11.0015. Autor: Audiney Rodrigues 

Fernandes. Réu: Loinir Baú. Cuida-se de Ação Monitória ajuizada em 

06.3.2017 através do sistema informatizado “PJe”, por Audiney Rodrigues 

Fernandes em face de Loinir Baú, à qual o autor atribuiu o valor de R$ 

58.936,65 (cinquenta e oito mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta 

e cinco centavos), porém, aduzindo não possuir condições de efetuar o 

recolhimento das custas e taxas processuais, requer a concessão dos 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Todavia, em que pesem as 

razões esposadas pelo autor, a simples declaração formal de que não 

possui condições de pagar as custas processuais não é absoluta, 

podendo ser relativizada diante do caso concreto (nesse sentido, STJ: 

AgRg no REsp nº 141.426/MG, Relator: Ministro Luís Felipe Salomão, 4ª 

Turma, j. 24.4.2012, p. 27.4.2012). Na espécie, cabe observar o disposto 

no art. 5º, LXXIV, da CF, uma vez que o pedido do autor foi embasado 

apenas em singela declaração de hipossuficiência financeira (Doc. Id. 

5019337), não havendo nos autos documentos que comprovem a sua real 

situação econômica. Pelo contrário, em consulta ao sistema informatizado 

“Renajud”, constata-se que o autor possui 03 (três) veículos de 

considerável valor econômico registrados em seu nome, denotando perfil 

distanciado do conceito de pessoa materialmente necessitada e, portanto, 

não fazendo “jus” aos benefícios pleiteados (nesse sentido, TJMT: AI nº 

67.763/2013, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, 1ª Câmara Cível, 

j. 17.12.2013, p. 24.01.2014). Diante do exposto, com fundamento nos 

artigos 5º, LXXIV, da CF c.c. 98, “caput” (a “contrario sensu”), 321, 

“caput”, do CPC e em observância às orientações da CGJ (ofícios 

circulares nº 341/2013-CSC/CGJ e 708/2013-CSC/CGJ), indefiro o pedido 

de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, por não estar 

comprovada sua hipossuficiência financeira, facultando-lhe, em 15 

(quinze) dias, complementar a inicial com o comprovante de recolhimento 

das custas, taxas processuais e, inclusive, de vinculação das guias ao 

processo, nos termos do art. 2º, “caput”, do Provimento nº 

22/2016-CGJ/MT. Intimem-se. Sinop/MT, 05 de abril de 2017. Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000761-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & MARTINS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO(A))

RONALDO CENI OAB - MT3612/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BATISTELLI & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000761-30.2016.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizem 

a representação processual da parte executada, juntando aos autos 

instrumento procuratório. 2. Sem prejuízo da determinação acima, nos 

termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, SUSPENDO o feito até 

07.05.2020. 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 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, 14 de abril de 

2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004111-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERNANDA GUARATO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR OAB - MT9769-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004111-84.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C 

PEDIDO DE TUTELA PARCIAL ANTECIPADA”, ajuizada por DANIELA 

FERNANDA GUARATO DA SILVA em face de UNIC EDUCACIONAL LTDA, 

na qual a requerente pugna, em sede de tutela de urgência, seja 

determinada a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao 

crédito, sob a justificativa de que não possui débitos com a requerida. 

Discorre que, no ano de 2017, entabulou contrato com a requerida para 

cursar o primeiro semestre do curso de Psicologia, tendo inclusive, 

efetuado o pagamento da matrícula. Todavia, afirma que antes do início 

das aulas pediu a desistência do contrato, tendo a requerida lhe fornecido 

um documento que lhe abonava de qualquer débito. A exordial veio 

acompanhada dos documentos de ID 31098720/31099420. É o relatório. 

Fundamento e decido. 1. Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à 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. Posto isso, 

mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre o caso em tela, de 

modo 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 

postulado. 3.1. Destarte, o perigo de dano este também perfaz 

sobejamente demonstrado, seja porque não há se olvidar que em casos 

desse jaez, a inclusão dos dados nos órgãos de proteção ao crédito pode 

gerar abalo ao crédito, exsurgindo na maioria das vezes prejuízos 

irreparáveis ou de difícil reparação, além dos reflexos negativos que 

poderão causar na honra da pessoa. 4. Ademais, importa evidenciar que 

ao caso em apreço é totalmente inexistente a possibilidade de 

irreversibilidade, uma vez que a presente medida é revestida de 

provisoriedade, a qual poderá ser revogada com o desaparecimento da 

sua causa ensejadora. 5. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, 

nos termos do artigo 300, §2º, do CPC, DEFIRO liminarmente a tutela de 

urgência, para determinar que a parte requerida proceda com a exclusão 

dos dados da requerente dos órgãos de proteção ao crédito referente ao 
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débito descrito em ID 31099420, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação de multa por dia de descumprimento, que fixo no valor de 

R$1.000,00 (mil reais). 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. 7.1. Fica, desde já, autorizado o cumprimento do 

competente mandado judicial pelo Oficial de Justiça Plantonista. 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 o requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 10. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004313-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FRANCIELLY SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

EMILIA ADRIANA SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CAMILA APARECIDA SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

G. V. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

V. J. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO(A))

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004313-61.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 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. Na sequência, com ou 

sem manifestação das partes, o que deverá ser certificado, dê-se vistas 

dos autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do 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. 6.1. Por 

arremate, consigno que procedi com a retificação da autuação a fim de 

que conste a classe judicial correta. 7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004166-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DARIO KUJAT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ OAB - MT22471/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRIA INEZ LENZ (REU)

ILSE TERESA LENZ FREITAS (REU)

HILDIGARD LENZ (REU)

OSCAR INACIO LENZ (REU)

HERTA MARIA LENZ (REU)

CELIA CECILIA LENZ MICHELAN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004166-35.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 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, 14 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000250-90.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES CIPRIANO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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:

RETIFICA MATO GROSSO EIRELI - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ESTEVAO ALVES DIAS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000250-90.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que procedi com a 

retificação da autuação a fim de que conste a classe judicial correta. 1.1. 

Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, vez que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 3º e 4º. 2. Por 

conseguinte, sobre o tema dos autos, estabelece o artigo 601, “caput”, do 

CPC que: “Art. 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação.”. 

2.1. Posto isso, no caso dos autos, constato que a ação foi ajuizada em 

desfavor de apenas um dos sócios da empresa que o autor pretende ver 

dissolvida. 2.2. Desta feita, previamente a análise da tutela de urgência, 

intime-se o requerente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do CPC, emende a inicial, a fim 

de incluir todos os sócios da empresa Retífica de Motores Paranatinga 

LTDA, conforme consta no contrato social de ID 28042147, sob pena de 

indeferimento da inicial. 3. Decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 
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de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007948-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THEREZINHA FAGUNDES FERGS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007948-84.2019.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 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 à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002567-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR FRANCISCA DE ALVARENGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo n. 1002567-66.2017.8.11.0015 Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e 

MATERIAIS ajuizada por Nadir Francisca de Alvarenga em face de Banco 

Itaú BMG Consignado S/A, ambos devidamente qualificados e 

representados nos autos. Alega, em síntese, que ao solicitar extrato dos 

empréstimos consignados em seu benefício de aposentadoria, constatou a 

existência de dois empréstimos realizados pelo banco requerido em seu 

nome, um no valor de R$ 640,61 (seiscentos e quarenta reais e sessenta 

e um centavos), com início dos descontos em 2013 e outro no valor de R$ 

923,95 (novecentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), com 

início dos descontos em 2016. Afirma que os empréstimos foram 

realizados sem sua autorização e que tais valores não foram creditados 

em sua conta. Pugna pela inversão do ônus da prova. No mérito, requereu 

a declaração de inexistência de débito, com a exclusão dos descontos e a 

condenação do banco requerido na repetição do indébito dos valores 

descontados e, ainda, ao pagamento de danos morais. A inicial veio 

instruída com documentos (ID. 5023710/5023728). Recebida a inicial, foi 

deferida a gratuidade, indeferido o pedido liminar de suspensão dos 

descontos bancários, designada audiência de conciliação e determinada a 

citação da parte ré (ID. 5781107). A parte ré compareceu nos autos e 

juntou documentos (ID. 8334755/8334773). As partes não conciliaram em 

audiência e juntaram documentos (ID. 8721534). A parte ré ofereceu 

contestação, arguindo, preliminarmente, que o contrato de nº 560926291 

já foi objeto de acordo nos autos nº 1002807-55.2017.8.11.0015, 

pugnando pela extinção parcial do processo. Com relação ao contrato no 

valor de R$ 640,61 (922704425), indica que houve a regular contratação, 

sendo que foram emitidas ordem de pagamentos à agência bancária, onde 

ocorreu o saque mediante apresentação de documentos de identidade. 

Argumenta que não há defeito no serviço prestado pela parte ré e que não 

houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, portanto, 

não há se falar em dano moral. Aduz que as contratações dos 

empréstimos foram legítimas, de modo que não há dano material, tampouco 

má-fé para justificar eventual repetição do indébito. Pugna pela 

condenação da parte autora em litigância de má-fé. Ao final, requereu a 

improcedência da ação (ID. 9130371). Juntou documentos (ID. 

9130540/9134872). Instadas acerca da produção de provas, a parte ré 

pugnou pela expedição de ofício à agência 4168 para trazer aos autos o 

comprovante de saque da ordem de pagamento no valor de R$640,61, 

reiterando pela improcedência dos pedidos (ID. 12920466). 

Posteriormente, foi certificado o decurso do prazo sem manifestação da 

parte autora (ID. 15513696). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Passo a conhecer diretamente do pedido, nos termos do artigo 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, uma vez que versando sobre questão de 

fato e de direito, o feito comporta julgamento no estado em que se 

encontra, sendo desnecessárias provas outras para o deslinde da 

questão que remanesce. No que se refere a preliminar de coisa julgada, 

passo  a  aná l i se .  Compu lsando  os  au tos  sob  n . 

1002807-55.2017.811.0015, que tramitou perante o Juizado Especial Cível 

desta Comarca, verifica-se que as partes realizaram acordo referente ao 

contrato de empréstimo no valor de R$ 923,95. O sobredito acordo foi 

realizado em audiência no dia 18.05.2017, e a sentença homologatória 

proferida em 22.05.2017, arquivando-se o feito, conforme consulta junto 

ao Sistema PJe. Assim, constata-se que houve ampla renúncia aos 

pedidos iniciais no que concerne ao referido contrato, consoante se extrai 

do acordo homologado, uma vez que a parte autora deu “quitação total, 

plena e irrestrita de todos os pedidos formulados na inicial, bem como 

quaisquer outros referentes ao mesmo fato”. Deste modo a transação 

produz entre as partes os efeitos da coisa julgada, pois suas cláusulas e 

condições obrigam definitivamente os contraentes. Destarte, acolho a 

preliminar de coisa julgada. Por conseguinte, passo ao mérito. Inicialmente, 

cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes está 

sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

está perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte ré como fornecedora, na forma dos artigos 2º e 

3º, ambos do CDC. Desta feita, no tocante ao “ônus probandi”, milita em 

favor da parte autora (consumidor) a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Demais disso, tendo a parte autora alegado fato negativo, ou seja, a 

inexistência de débito, incumbe à parte ré a prova da existência do 

negócio que deu origem à dívida, nos termos do artigo 373 do Código de 

Processo Civil: “Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Pois bem. No caso 

dos autos, a parte autora contesta a regularidade do empréstimo no valor 

de R$ 640,61 (seiscentos e quarenta reais e sessenta e um centavos), 

indicando que eles foram feitos sem sua autorização e que tais valores 

não foram creditados em sua conta. Por sua vez, a parte ré defende a 

higidez do negócio e anexa cópia do contrato firmado entre as partes, 

constando a assinatura do representante da parte autora. Nesse 

contexto, tendo a parte autora declarado desconhecer a origem do 

empréstimo e, consequentemente, a relação jurídica entre as partes, cabia 

à parte ré demonstrar a legitimidade do negócio. Desse modo, uma vez 

apresentada fotocópia da cédula de crédito bancário, demonstrando a 

regularidade da contratação do empréstimo (ID. 9131972), tenho que a 

parte requerida se desincumbiu de seu ônus, demonstrando a legitimidade 

da operação de crédito. Com efeito, constata-se dos documentos 

acostados ao feito, que a parte autora, em audiência de conciliação, se 

encontrava representada por seu irmão, Joel Carlos Alvarenga (ID. 

8721534/Pág.1), o qual é seu curador desde o ano de 2002, conforme 
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indica o documento de ID. 8721534/Pág.5, sendo que o referido curador 

consta como o subscritor do contrato anexado pelo banco réu em ID. 

9131972. Logo, uma vez que o curador é o representante legal da parte 

autora, o contrato trazido aos autos, comprova a existência de relação 

jurídica entre as partes, evidenciando a regular contratação do 

empréstimo. Cabe ressaltar que, a parte autora não impugnou os 

documentos trazidos aos autos, nem requereu a produção de outras 

provas a fim de evidenciar eventual ocorrência de fraude. Logo, resta 

presumida a autenticidade do contrato. Neste sentido é a orientação 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. 

INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO 

ABUSIVOS. MORA CONFIGURADA. DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA E 

INDENIZATÓRIA. É ônus do autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, provar o fato constitutivo de seu direito, 

competindo ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo ao direito da demandante. A incidência do Código de Defesa do 

Consumidor não desonera o demandante de comprovar minimamente os 

fatos constitutivos do seu direito. A cópia do contrato formalizado entre as 

partes, devidamente assinado pelo autor, é documento hábil a comprovar 

a obrigação pactuada. Fraude não demonstrada. Não tendo o autor se 

desincumbido minimamente de comprovar os fatos alegados, descabe 

falar em anulação do contrato, com inexigibilidade do débito, tampouco em 

indenização por danos morais. Improcedência da ação confirmada. DA 

BUSCA E APREENSÃO. O credor tem o direito de reaver o bem objeto de 

alienação fiduciária caso reste caracterizada a mora do devedor, nos 

termos do Decreto-Lei nº 911/69. Validade da notificação extrajudicial 

realizada e inexistência de abusividade nos encargos do período da 

normalidade contratual ensejam a procedência da ação de busca e 

apreensão. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS – AC Nº 70080694243, 

Décima Terceira Câmara Cível, Rel. André Luiz Planella Villarinho, j. 

27.06.2019, p. 02.2019). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

EMPRESTIMO CONSIGNADO. CÓPIA NÃO AUTENTICADA DO CONTRATO. 

PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUTENTICIDADE NÃO IMPUGNADA. PROVA 

DO DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. Constatando-se que 

a parte autora não impugnou a autenticidade do contrato, ou das 

assinaturas apostas, limitando-se a afirmar que deveria ter sido juntado o 

documento original, deve ser presumida a autenticidade da cópia. Neste 

contexto, sendo incontroversa a relação jurídica, a parte ré, mediante a 

apresentação do documento acima descrito, se desincumbiu de seu ônus, 

demonstrando a legitimidade da dívida discutida. (TJMG - AC: 

10393160020375001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, j. 22.02.2019, p. 

08.03.2019). Destarte, restando incontroversa a relação jurídica entre as 

partes, não prospera a pretensão de declaração de inexistência do débito. 

Assim, reconheço a existência da coisa julgada referente ao empréstimo 

no valor de R$ 923,95 (novecentos e vinte e três reais e noventa e cinco 

centavos) e, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, no tocante 

ao aludido contrato, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, nos termos da fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo 

extinto o presente processo, com resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora 

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. No entanto, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da 

gratuidade (ID. 5781107), a cobrança de tais verbas fica sobrestada, na 

forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido 

de condenação em litigância de má-fé, cumpre consignar que em nosso 

ordenamento juridíco, em regra, a boa-fé se presume, enquanto a má-fé 

se prova, de modo que deve restar comprovado nos autos o intuito 

malicioso praticado pela parte, ou seja, para que a parte seja compelida ao 

pagamento da sanção imposta pelo artigo 81 do Código de Processo Civil, 

o dolo deve estar configurado, bem como comprovado o intuito da parte 

em ludibriar o Juízo (nesse sentido: STJ. REsp 956943. Ministra NANCY 

ANDRIGHI. DJe 01/12/2014). No caso em tela, entendo que não restou 

comprovado o dolo da parte autora, nem a prática de atos que tenham 

ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito de ação 

ou das condutas elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, 

razão pela qual indefiro o respectivo pedido. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 14 

de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 8010265-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE DE SOUSA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 8010265-38.2016.8.11.0015. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por Poliane de Sousa Costa 

em face de Telefônica Brasil S/A. Alega que ao tentar realizar compra em 

uma loja da cidade foi surpreendida ao ser noticiado de que seu nome 

estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Assevera que está 

sendo indevidamente cobrada por prestação de serviço que jamais 

adquiriu, proveniente de um contrato que nunca assinou e até então 

desconhecia, o que lhe causou danos de ordem moral. Afirma que 

contatou a empresa requerida para resolver o impasse, entretanto, não 

obteve resolução. Pugna pela inversão do ônus da prova. No mérito, 

requereu a declaração de inexistência de débito e a condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais. A inicial veio instruída com 

documentos (ID. 2229538/2229543). Inicialmente distribuída perante o 

Juizado Especial, foi automaticamente designada audiência de conciliação 

para 30.06.2016 e expedida citação eletrônica à parte ré. A parte ré juntou 

documentos e ofereceu contestação, indicando que houve a regular 

contratação dos serviços, conforme “Termo de Adesão e Contratação de 

Serviços SMP”. Discorre que o contrato é legítimo, sendo que foram 

realizados pagamentos e após a inadimplência, foi feita a inscrição do 

nome nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo ato ilícito e o dever de 

indenizar. Pugna por fim, pela improcedência da ação e a condenação da 

parte requerente em litigância de má-fé (ID. 2229544/2229549). As partes 

não conciliaram em audiência (ID. 2229550). A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação, refutando a argumentação da 

defesa e reiterando os pedidos da inicial (ID. 2229551). Em decisão 

proferida no ID. 2973245, foi declinada da competência em favor de uma 

das Varas Cíveis. Com o aporte dos autos neste Juízo, foi deferida a 

gratuidade em favor da parte autora e determinada a intimação das partes 

acerca da produção de provas (ID. 24223027). A parte ré informou não ter 

interesse na produção de outras provas (ID. 25074193) e juntou 

documentos (ID. 25074197/25074495). Em ID. 30417888 foi certificado o 

decurso do prazo sem manifestação da parte autora. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Passo a conhecer diretamente do pedido, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que 

versando sobre questão de fato e de direito, o feito comporta julgamento 

no estado em que se encontra, uma vez que as partes não manifestaram 

interesse na produção de outras provas. Por não haver questões 

processuais pendentes, passo ao mérito. Inicialmente, cumpre ressaltar 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes está sujeita às 

disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que está 

perfeitamente caracterizada a condição da parte autora como 

consumidora e da parte ré como fornecedora, na forma dos artigos 2º e 

3º, ambos do CDC. Desta feita, no tocante ao “ônus probandi”, milita em 

favor da parte autora (consumidor) a inversão do ônus da prova, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Demais disso, tendo a parte autora alegado fato negativo, ou seja, a 

inexistência de débito, incumbe à parte ré a prova da existência do 

negócio que deu origem à dívida, nos termos do artigo 373 do Código de 

Processo Civil: “Art. 373 - O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Pois bem. No caso 
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dos autos, a parte autora contesta a existência e validade da contratação 

de prestação de serviços de telefonia, cuja inadimplência gerou a 

inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Por sua vez, a 

parte ré defende a higidez do negócio e anexa cópia do contrato firmado 

entre as partes, constando a assinatura da parte autora. Nesse contexto, 

tendo a parte autora declarado desconhecer a origem da dívida e, 

consequentemente, a relação jurídica entre as partes, cabia à parte ré 

demonstrar a legitimidade da dívida cobrada. Desse modo, uma vez 

apresentada fotocópia do contrato de prestação de serviços, devidamente 

assinado pela parte autora (ID. 2229548), tenho que a parte ré se 

desincumbiu de seu ônus, demonstrando a legitimidade da dívida discutida. 

Com efeito, o contrato trazido aos autos, constando assinatura similar à 

assinatura da parte ré avistável nos documentos que acompanharam a 

inicial, comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

evidenciando a regular contratação do serviço. Outrossim, em que pese a 

parte autora tenha impugnado o contrato juntado aos autos, indicando 

“enorme discrepância entre as assinaturas”, a qual não teria o condão de 

comprovar a contratação do serviço, não pugnou pela produção de prova, 

na fase instrutória, capaz de evidenciar a ocorrência de eventual fraude, 

afirmando, inclusive, a dispensabilidade da perícia (ID. 2229551). De fato, 

foi oportunizada à parte autora a possibilidade de produzir as provas 

necessárias para a demonstração do direito que alega lhe assistir, 

entretanto, esta se quedou inerte (ID. 30417888). Logo, resta presumida 

sua autenticidade. Neste sentido é a orientação jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. 

ASSINATURA. PERÍCIA. Não requerida a prova pericial grafoscópica 

quando devidamente intimada a parte autora a se manifestar sobre a 

produção de provas, configurou-se a preclusão temporal, não restando 

caracterizado qualquer cerceamento de defesa. NEGARAM PROVIMENTO 

À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJRS – Apelação Cível, Nº 70076000090, 

Vigésima Câmara Cível, Relator: Walda Maria Melo Pierro, j. 28.02.2018, p. 

06.03.2018). APELAÇAO CÍVEL - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO REGULAR - 

REPARAÇAO POR DANO MORAL INDEVIDA. 1- A documentação juntada 

aos autos por cópia goza de presunção juris tantum de veracidade e, 

assim, até prova em contrário, não há como negar sua autenticidade. 2 - O 

credor que inclui o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, em 

razão de dívida não paga, age em exercício regular de direito e não enseja 

indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 

1.0707.14.018366-6/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª 

CÂMARA CÍVEL, j. 02/03/2016, p. 09/03/2016). RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DE DOBRO - EXISTÊNCIA DE CONTRATOS 

DE REFINANCIAMENTO ASSINADOS PELO APELANTE – AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Ao sopesar as provas dos autos, na qual o 

Banco Apelado apresenta cópia dos contratos de refinanciamento, 

devidamente assinados pelo Apelante, com valores e datas de créditos 

compatíveis com os discriminados nos extratos, com as alegações do 

Apelante quanto a desconhecer os refinanciamentos, tem-se que não há 

embasamento fático e jurídico capaz de alterar a conclusão a que se 

chegou o juiz sentenciante, quanto à improcedência dos pedidos. De mais 

a mais, o Recorrente, embora tenha alegado que os contratos de 

refinanciamento são fraudulentos, intimado a manifestar acerca das 

provas que pretendia produzir, na fase de instrução, requereu o 

julgamento antecipado da lide, de modo que a manutenção da sentença é 

medida que se impõe. (TJMT – N.U 0005333-52.2016.8.11.0013, Clarice 

Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2018, p. 

06.02.2018). Destarte, restando incontroversa a relação jurídica entre as 

partes, não prospera a pretensão de declaração de inexistência do débito. 

Assim, considerando o inadimplemento da dívida, verifica-se a 

regularidade da inscrição do nome da parte autora em órgãos de proteção 

ao crédito, o que se deu no exercício regular de um direito (art. 188, I, CC). 

Logo, não há falar em indenização por danos morais, o que conduz à 

improcedência da ação. No tocante ao pedido de condenação em litigância 

de má-fé, cumpre consignar que em nosso ordenamento juridíco, em 

regra, a boa-fé se presume, enquanto a má-fé se prova, de modo que 

deve restar comprovado nos autos o intuito malicioso praticado pela parte, 

ou seja, para que a parte seja compelida ao pagamento da sanção imposta 

pelo artigo 81 do Código de Processo Civil, o dolo deve estar configurado, 

bem como comprovado o intuito da parte em ludibriar o Juízo (nesse 

sentido: STJ. REsp 956943. Ministra NANCY ANDRIGHI. DJe 01/12/2014). 

No caso em tela, entendo que não restou comprovado o dolo da parte 

autora, nem a prática de atos que tenham ultrapassado os limites 

razoáveis do legítimo exercício do direito de ação ou das condutas 

elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual 

indefiro o respectivo pedido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o presente 

processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno a parte autora 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. No entanto, tendo em 

vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade (ID. 24223027), a 

cobrança de tais verbas fica sobrestada, na forma do art. 98, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014454-76.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

LUZIA DE SOUZA MATOS DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Considerando que a autora manifestou desinteresse na audiência de 

conciliação, ID. 26336139, bem como o réu, ID. 31072462, nos termos do 

art. 334, § 4º, inciso I, do CPC, cancelo a audiência designada nos autos. 

2. Por conseguinte, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifeste sobre a contestação de ID. 31072462. 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, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003972-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI OAB - MT13985/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORAIA REGINA BRESCOVIT VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO (EXECUTADO)

FELIPE BRESCOVIT BERTICELLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do credor para que no prazo de cinco (5) dias informe 

nos autos onde encontram os bens, sendo 17.720 sacas de soja de 60 kg 

cada, tipo Soja Brasileira em Grãos, transgênica (modificada 

geneticamente), tipo exportação, com até 14% de umidade, 1% de 

impurezas, 8% de avariados, e com máximo 6% de grãos mofados e 5% 

de ardidos, 8% de grãos esverdeados, nos termos da CPR nº 

45/2018-SJ-07, doc. ID 12635973 para que seja possível a expedição do 

mandado de busca e apreensão conforme determinado nos autos, visto 
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que na petição de ID 31181206 apenas foi efetuado o depósito das 

diligências.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002799-73.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO PAULA (AUTOR(A))

DARCILIA TESSARO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REU)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002799-73.2020.8.11.0015 AUTOR(A): 

OSWALDO PAULA, DARCILIA TESSARO DE PAULA REU: EXTRALUZ 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP, EXTRALUZ MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de ação de despejo 

por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis que Oswaldo Paula e 

outra movem contra Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda EPP. A inicial 

foi recebida pela decisão ID 30292202, ocasião em que foi deferido o 

pedido liminar de despejo, desde que a requerida não purgasse a mora no 

prazo legal, bem como fosse prestada caução equivalente a três aluguéis, 

conforme dispõem os artigos 59, § 1º e 62, II da lei do inquilinato. Conforme 

se depreende da certidão ID 30511210 em 19.03.2020, a requerida foi 

devidamente citada e intimada para purgar a mora no prazo legal, tendo o 

mandado sido juntado aos autos no mesmo dia. Em seguida, os 

requerentes compareceram aos autos informando que a requerida não 

purgou a mora, no entanto, não houve o cumprimento do mandado de 

despejo em razão de a Srª Oficiala de Justiça entender que o prazo para a 

purga da mora estaria suspenso em razão de portaria editada pelo TJ/MT 

que suspendeu os prazos processuais. Defende que “não há que se 

confundir a suspensão de prazos processuais determinada pela 

Corregedoria, com o cumprimento de ordens judiciais já deferidas em 

processos. Com efeito, a Corregedoria foi muito clara em dizer que o 

Judiciário Matogrossense está em plena atividade, estando apenas o 

atendimento pessoal, audiências e prazos processuais suspensos”, 

pugnando ao final pelo cumprimento imediato do mandado de despejo. É o 

relato do necessário. Decido. Conforme se depreende das Portarias 

Conjuntas nº 247/2020, 249/2020 e 281/2020, editadas pelo Presidente do 

TJ/MT e pelo Corregedor Geral da Justiça, os prazos processuais se 

encontram suspensos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, no período compreendido entre 17 de março a 30 de abril de 2020 

em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19. Pela petição ID 

31045676, os requerentes afirmam que a requerida foi devidamente 

intimada para purgar a mora e quedou-se inerte, razão pela qual visam a 

expedição do competente mandado de despejo, uma vez que a respectiva 

decisão teria sido proferida antes da suspensão dos prazos. Na verdade, 

a controvérsia cinge-se em definir se o prazo constante no art. 62, II da 

Lei nº 8.245/91 é de natureza material ou processual, uma vez que 

apenas este último encontra-se suspenso. O texto original do artigo 62, II, 

da Lei 8.245/91, era claro ao estabelecer que a purgação da mora pelo 

locatário deveria ser requerida "no prazo da contestação". No mesmo 

prazo em que poderia apresentar sua defesa, poderia o locatário 

reconhecer sua inadimplência e exercer o direito potestativo para 

depositar em juízo o valor pleiteado pelo locador, evitando, desta forma, a 

extinção da locação. Com a alteração da lei do inquilinato, introduzida pela 

lei 12.112/09, o artigo 62, II, teve seu dispositivo alterado para constar que, 

para "evitar a rescisão da locação", deverá o locatário efetuar, "no prazo 

de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito 

atualizado". Não obstante, em julgamento recente proferido pelo STJ (REsp 

1.624.005), fixou-se o entendimento de que "na ação de despejo, o prazo 

de 15 (quinze) dias para a purgação da mora deve ser contado a partir da 

juntada aos autos do mandado de citação/aviso de recebimento 

devidamente cumprido", o que evidencia que o aludido prazo se trata de 

prazo processual, uma vez que deve obedecer ao disposto no art. 231, II 

do CPC. Nessa mesma linha segue a opinião de Luiz Antonio Scavone 

Junior: "(...) ainda que o locatário-réu concorde com o cálculo e resolva 

não contestar, mas apenas purgar a mora, deverá efetuar o depósito no 

prazo de quinze dias contados da efetiva citação, respeitados os critérios 

de contagem de prazos do Código de Processo Civil." (Comentários às 

alterações da lei do inquilinato: lei 12.112, de 09.12.2009, São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009, págs. 93-94 - grifou-se) Pelo exposto, dada a 

natureza processual do prazo previsto no art. 62, II da lei 8.245/91, 

indefiro o pedido ID 31045676, uma vez que os prazos processuais se 

encontram suspensos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso, no período compreendido entre 17 de março a 30 de abril de 2020 

em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008872-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA RANGEL AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 29/1/2020, às 

15 horas para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. Processo: 1008872-95.2019.8.11.0015. 

AUTOR(A): ODILA RANGEL AGUIAR RÉU: BANCO BRADESCO Certifico 

que, em cumprimento a determinação sob ID 22773093 , designo Audiência 

de Tentativa de Conciliação para o dia 29 de Janeiro de 2020, às 15:00hs., 

conforme autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, 

ítem 2.17.4 – VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. 

Certifico ainda que, não será expedida intimação para a parte autora 

conforme artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência 

será feita na pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008872-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA RANGEL AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008872-95.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ODILA RANGEL AGUIAR REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 1. Intime-se 

o requerido, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 dias, 

regularize a sua representação processual, juntando procuração 

outorgada por quem detêm poderes, sob pena de revelia, art. 76, § 1º, II, 

do CPC. 2. 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. 3. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004216-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI REZENDE DE PAULA OAB - MT0014205A (ADVOGADO(A))

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO VOLPATO FRANCA OAB - MT14172/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004216-61.2020.8.11.0015 
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REQUERENTE: LUCIANA EMANUELLI CORREA RAMOS REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Compulsando os autos, 

verifica-se que a petição inicial foi endereçada para à Vara Especializada 

da Fazenda Pública local, sendo o processo equivocadamente distribuído 

perante este juízo da 3ª Vara Cível local. 2. Deste modo, determino a 

redistribuição do presente feito à Vara Especializada da Fazenda Pública 

desta Comarca. 3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011924-02.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a contestação de ID. 30763217, bem como para que 

especifique as provas que pretende produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou diga se pretende o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002544-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS SCHMITT (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SCHMITT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1002544-23.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: LUIS CARLOS SCHMITT, JOSE CARLOS SCHMITT 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos etc. Não havendo necessidade de produção de outras provas, com 

fundamento no art. 355, I do novo CPC, determino que me façam os autos 

cls. para prolação da sentença de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 

data registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE 

DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008196-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. H. B. (REQUERENTE)

MARISA HARTWIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

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 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008196-21.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: MARISA HARTWIG, J. V. H. B. REQUERIDO: CENTRAL 

NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Vistos etc. Não havendo 

necessidade de produção de outras provas, com fundamento no art. 355, I 

do novo CPC, determino que me façam os autos cls. para prolação da 

sentença de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011485-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON TRAJANO REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011485-88.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

WANDERSON TRAJANO REIS REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011005-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE DIAS RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011005-13.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ALICE DIAS RAMOS REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013348-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUELIS CRISTINA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1013348-79.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SUELIS CRISTINA DOS SANTOS REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 
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Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007479-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELINA CONRADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007479-38.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MIGUELINA CONRADO DA SILVA REU: BANCO BMG S.A Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009095-48.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009095-48.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA LUCIA PERES REU: BANCO BRADESCO Vistos etc. 1. Defiro à 

substituição processual requerida no ID. 26764688, e consequentemente 

determino as devidas retificações na D.R. e A. 2. 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. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição LegaL

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006742-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GONCALVES LOPES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006742-35.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ROSA GONCALVES LOPES DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008705-78.2019.8.11.0015

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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008705-78.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

DIONIZIA DA SILVA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011483-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011483-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos 

etc. 1. Defiro à substituição processual requerida no ID. 27236083, e 

consequentemente determino as devidas retificações na D.R. e A. 2. 

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. 3. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010794-74.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO (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 
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(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1010794-74.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

CICERO FURTADO DE FIGUEIREDO REU: BANCO PAN Vistos etc. 1. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006606-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORDAO ROSA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006606-38.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JORDAO ROSA DE FARIA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006792-61.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERGILIA DA ROSA (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))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006792-61.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA VERGILIA DA ROSA REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008793-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LEVI BERVIG (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURINDO ECCO (REU)

FREDERICO ECO (REU)

IDALINO ECCO (REU)

MAXIMINO ECCO (REU)

VITELIO JOSE ECCO (REU)

LEONIR ECCO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1008793-19.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARCOS LEVI BERVIG REU: LEONIR ECCO, MAXIMINO ECCO, IDALINO 

ECCO, FREDERICO ECO, LAURINDO ECCO, VITELIO JOSE ECCO Vistos 

etc. 1. Citem-se e intimem-se aquele em cujo nome está registrado o imóvel 

usucapiendo, e os confinantes nominados na inicial (art. 246, § 3º do 

CPC), para que no prazo de 15 dias, querendo, ofereçam contestação. 2. 

Citem-se por edital, com o prazo de 30 dias, os eventuais interessados 

incertos ou desconhecidos, extensivos aos seus cônjuges se casados 

forem, art. 259, I do CPC. 3. Intime-se, via postal, com aviso de 

recebimento, a Fazenda Pública da União, do Estado e do Município. 4. Nos 

termos dos arts. 167, I, nº 21 e art. 169 da lei nº 6.015/73, oficie-se ao 

Cartório do 1º Ofício, desta Comarca para que faça averbar na matrícula 

do imóvel, a existência da presente ação, e ainda, que foi determinada a 

citação da parte Requerida. 5. Ciência ao M.P., art. 178, I do CPC. 6. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino 

de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011200-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO OAB - DF18116-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011200-95.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

SALETE FERREIRA REU: BANCO SAFRA S-A Vistos etc. 1. Intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão. 2. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os 

autos conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004353-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS OAB - PR16440 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO PEDRIALI OAB - PR06816 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISA MARIA MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1004353-43.2020.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: ELISA MARIA MARTINS 

Vistos etc. 1. Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia 

de Mandado. 2. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas 

homenagens. 3. Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 

da CNGC/MT, intimadas previamente as partes e não havendo qualquer 

manifestação no prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da 

presente deprecata. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007215-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007215-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS REU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007611-95.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA BORGES CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007611-95.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

ANTONIA BORGES CAMARGO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos 

etc. 1. Defiro à substituição processual requerida no ID. 22939530, e 

consequentemente determino as devidas retificações na D.R. e A. 

2.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. 3. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007595-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007595-44.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

GUIOMAR ANGELO DOS SANTOS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007718-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007718-42.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARIA APARECIDA DA SILVA ROCHA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO 

Vistos etc. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, voltem-me os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 14 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 273388 Nr: 11932-98.2016.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE LEMKE ZOLETTI, ANA JULIA ZOLETTI, NATALI 

SABRINA FATIMA PICOLOTTO ZOLETTI, PEDRO HENRIQUE ZOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT, SÉRGIO LUIS HESSEL LOPES - OAB:OAB/PR 21.419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447

 Número do Processo: 11932-98.2016.811.0015

Vistos etc.

1. Com fundamento nas Portarias-Conjuntas n. 247 e 249, 

respectivamente, de 16.03.2020 e 18.03.2020, emitidas pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, definindo medidas preventivas ao 

contágio do coronavírus, causador do COVID-19, redesigno a perícia para 

o dia 26.05.2020 às 13:00 horas, na secretária da 3ª Vara Cível desta 

Comarca, Fórum de Sinop, data, hora e local para o início dos trabalhos 

periciais.

2. Ciência aos senhores assistentes técnicos, estes se indicados 

tempestivamente.

3. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop/MT, 13 de abril de 2020.

 Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito em Substituição Legal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009754-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA CAETANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA LARISSA SBRUZZI PAZETO OAB - MT21211/O (ADVOGADO(A))

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009754-91.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: NEUZA CAETANO DOS SANTOS REQUERIDO: ITAU 

SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança do seguro DPVAT movida por Neuza Caetano dos Santos contra 

Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. Devidamente citada, a requerida 

apresentou a contestação ID 17490879, requerendo preliminarmente a 

alteração do pólo passivo para que seja incluída a Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Sem delongas, não há que se falar na 

pretendida substituição processual, uma vez que a demanda foi ajuizada 

contra a Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. e o artigo 7° da Lei n. 

6.194/74 instituiu a solidariedade entre todas as companhias pertencentes 

ao convênio DPVAT. Assim, a vítima pode escolher qualquer uma delas 

para haver a indenização. A Lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispõe 

que no caso de morte, a indenização será paga "por um consórcio 

constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que 

operarem no seguro, objeto da presente lei'. É por isso que "de acordo 

com a legislação em vigor, que instituiu sistema elogiável e satisfatório 

para o interesse de todas as partes envolvidas, qualquer seguradora que 

opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização, 

assegurado seu direito de regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY 

ROSADO DE AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida 

preliminar. Na sequência, a requerida arguiu ser a requerente carecedora 

de ação ante a falta de interesse de agir, ao fundamento de que a 

requerente já recebeu a indenização na via administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que a requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 1.687,50 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que tem direito a receber R$ 3.375,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro inferior esquerdo, conforme Lei nº 11.945/09. 

Dessa forma, rejeito a preliminar de carência de ação por falta de 

interesse de agir, eis que, como dito, a requerente visa receber a 

diferença entre o valor recebido e aquele que entende como devido, não 

havendo que se falar, neste momento processual, em satisfação na 

esfera administrativa. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica a requerente advertida de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009534-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL JOSE FERMINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009534-30.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JOEL JOSE FERMINO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. 

Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT movida por 

Joel José Fermino contra Itaú Unibanco S.A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou a contestação ID 10568693, onde arguiu diversas 

preliminares, as quais passo a analisar uma a uma: A primeira preliminar 

diz respeito a retificação do polo passivo da ação para constar como ré a 

Itau Seguros de Auto e Residência S/A, a qual faz parte do convênio que 

administra o seguro DPVAT, e não a Itau Unibanco S.A. Instado a 

manifestar sobre a contestação, o requerente quedou-se inerte, conforme 

certidão ID 11436198. Desta forma, a teor do disposto no art. 339 do CPC, 

acolho a referida preliminar, devendo a Srª Gestora proceder aos atos 

necessários para retificar o polo passivo da ação. Na sequência, a 

requerida arguiu preliminar de ilegitimidade de parte, requerendo a inclusão 

da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. no polo 

passivo da ação. Sem delongas, não há que se falar na pretendida 

substituição processual, uma vez que a demanda foi ajuizada contra a Itaú 

Seguros de Auto e Residência S.A. e o artigo 7° da Lei n. 6.194/74 instituiu 

a solidariedade entre todas as companhias pertencentes ao convênio 

DPVAT. Assim, a vítima pode escolher qualquer uma delas para haver a 

indenização. A Lei 6.194/74, vigente à época do fato, dispõe que no caso 

de morte, a indenização será paga "por um consórcio constituído, 

obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operarem no 

seguro, objeto da presente lei'. É por isso que "de acordo com a legislação 

em vigor, que instituiu sistema elogiável e satisfatório para o interesse de 

todas as partes envolvidas, qualquer seguradora que opera no sistema 

pode ser acionada para pagar o valor da indenização, assegurado seu 

direito de regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY ROSADO DE 

AGUIAR, j . 23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida preliminar. As 

partes são legítimas e estão bem representadas. Presentes os 

pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou 

por saneado o processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao 

IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das 

Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique 

dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica junto à requerente, 

respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta 

os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora de invalidez 

permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de incapacidade? 

O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após a realização 

do exame. Fica o requerente advertido de que deverá comparecer no 

referido órgão com os documentos e exames que possuir, sob pena de 

extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do CPC, ocasião em 

que a requerida deverá ser intimada para cumprir o disposto no art. 485, § 

6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as 

partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006486-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GENIVALDO DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006486-63.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: ANTONIO GENIVALDO DA SILVA SOUSA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Antonio Genivaldo da Silva Sousa contra Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Devidamente citada, a 

requerida apresentou a contestação ID 8351926, onde arguiu diversas 

preliminares, as quais passo a analisar uma a uma: A primeira preliminar 

diz respeito a retificação do polo passivo da ação para constar como ré a 

Seguradora Líder do Consorcio do Seguro DPVAT S/A em vez de 
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Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro DPVAT S/A, eis que a 

Portaria SUSEP nº 34, publicada no Diário Oficial da União nº 149, de 

08.08.2016, homologou a mudança de denominação social, preliminar que 

defiro de plano, devendo a Srª Gestora proceder aos atos necessários 

para retificar o polo passivo da ação. Na sequência, a requerida arguiu 

preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir em razão do 

pagamento da indenização na esfera administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que o requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 945,00 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que teria direito a receber R$ 13.500,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro inferior esquerdo, conforme Lei nº 

11.482/2007. Dessa forma, resta evidente que ele visa receber a 

diferença entre o valor recebido e o realmente devido, razão pela qual 

rejeito a preliminar. A última preliminar se refere à ausência de 

pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo ante a não apresentação do comprovante de residência pelo 

requerente. Ocorre que o art. 100, V, parágrafo único do antigo CPC, atual 

art. 53, V do novo CPC dispõem que “é competente o foro de domicílio do 

autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em 

razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves”. Desta 

forma, restando inequívoco que o acidente ocorreu nesta urbe, conforme 

se verifica no boletim de ocorrência ID 7338157, bem como que o 

requerente realizou diversos procedimentos médicos nesta cidade, rejeito 

a referida preliminar. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica o requerente advertido de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006510-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA APARECIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO OAB - MT0019170A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1006510-91.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JOSEFA APARECIDA DA CRUZ REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Josefa Aparecida da Cruz contra Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. Devidamente citada, a requerida 

apresentou a contestação ID 9119454, onde alegou ser a requerente 

carecedora de ação ante a falta de interesse de agir, ao fundamento de 

que ela já recebeu a indenização na via administrativa. Não procede a 

preliminar. Compulsando a exordial, verifico que a requerente afirmou ter 

recebido a importância de R$ 3.307,50 na esfera administrativa, no entanto 

afirma que teria direito a receber R$ 13.500,00 referente a invalidez 

permanente em seu membro superior esquerdo, conforme Lei nº 

11.945/09. Dessa forma, rejeito a preliminar de carência de ação por falta 

de interesse de agir, eis que, como dito, a requerente visa receber a 

diferença entre o valor recebido e aquele que entende como devido, não 

havendo que se falar, neste momento processual, em satisfação na 

esfera administrativa. As partes são legítimas e estão bem representadas. 

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, e, não havendo vícios ou irregularidades a serem 

sanadas, dou por saneado o processo. Defiro a produção da prova 

pericial. Oficie-se ao IML desta cidade, na pessoa do seu diretor, 

localizado na rua das Ipoméias, nº 1.020, setor industrial norte, nesta 

cidade, para que indique dia, hora e local, a fim de proceder perícia médica 

junto à requerente, respondendo os quesitos das partes e deste Juízo. 

Este Juízo apresenta os seguintes quesitos: 1 - A requerente é portadora 

de invalidez permanente? 2 – Quais os membros afetados, e o grau de 

incapacidade? O Laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 dias após 

a realização do exame. Fica a requerente advertida de que deverá 

comparecer no referido órgão com os documentos e exames que possuir, 

sob pena de extinção da ação pelo abandono da causa, art. 485, III do 

CPC, ocasião em que a requerida deverá ser intimada para cumprir o 

disposto no art. 485, § 6º do referido diploma. Faça acompanhar do ofício, 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Com a vinda do laudo 

pericial, digam as partes em 5 dias, e em seguida, façam-me os autos cls. 

para sentença. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000088-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1000088-66.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: NEIDE NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: BRADESCO 

SEGUROS S/A Vistos etc. Trata-se de ação de cobrança do seguro 

DPVAT movida por Neide Nascimento da Silva contra Bradesco Seguros 

S.A. Devidamente citada, a requerida apresentou a contestação ID 

12297515, requerendo preliminarmente a alteração do pólo passivo para 

que seja incluída a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S.A. Sem delongas, não há que se falar na pretendida substituição 

processual, uma vez que a demanda foi ajuizada contra a Bradesco 

Seguros S.A. e o artigo 7° da Lei n. 6.194/74 instituiu a solidariedade entre 

todas as companhias pertencentes ao convênio DPVAT. Assim, a vítima 

pode escolher qualquer uma delas para haver a indenização. A Lei 

6.194/74, vigente à época do fato, dispõe que no caso de morte, a 

indenização será paga "por um consórcio constituído, obrigatoriamente, 

por todas as sociedades seguradoras que operarem no seguro, objeto da 

presente lei'. É por isso que "de acordo com a legislação em vigor, que 

instituiu sistema elogiável e satisfatório para o interesse de todas as 

partes envolvidas, qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização, assegurado seu direito de 

regresso." (REsp. 401418/MG, Rei. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j . 

23/04/2002). Pelo exposto, rejeito a referida preliminar. As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Presentes os pressupostos de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e, não 

havendo vícios ou irregularidades a serem sanadas, dou por saneado o 

processo. Defiro a produção da prova pericial. Oficie-se ao IML desta 

cidade, na pessoa do seu diretor, localizado na rua das Ipoméias, nº 

1.020, setor industrial norte, nesta cidade, para que indique dia, hora e 

local, a fim de proceder perícia médica junto à requerente, respondendo os 

quesitos das partes e deste Juízo. Este Juízo apresenta os seguintes 

quesitos: 1 - A requerente é portadora de invalidez permanente? 2 – Quais 

os membros afetados, e o grau de incapacidade? O Laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 15 dias após a realização do exame. Fica a 

requerente advertida de que deverá comparecer no referido órgão com os 
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documentos e exames que possuir, sob pena de extinção da ação pelo 

abandono da causa, art. 485, III do CPC, ocasião em que a requerida 

deverá ser intimada para cumprir o disposto no art. 485, § 6º do referido 

diploma. Faça acompanhar do ofício, cópia da inicial e dos documentos 

que a instruíram. Com a vinda do laudo pericial, digam as partes em 5 dias, 

e em seguida, façam-me os autos cls. para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO 

DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001200-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHIRLEY DOS SANTOS VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1001200-70.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. REQUERIDO: CHIRLEY 

DOS SANTOS VIEIRA Vistos etc. Por petição ID 17581841, a requerente 

opôs embargos de declaração em face da sentença ID 15904546, ao 

fundamento de que ela possui erro material, uma vez que extinguiu o feito 

ante a quitação do contrato, quando na verdade houve apenas o 

pagamento das parcelas em atraso. Desta forma, pugna pela reforma da 

decisão a fim de que seja sanado o referido erro. É o breve relato do 

necessário. DECIDO. Conforme se depreende da sentença ID 15904546, o 

processo foi extinto sem resolução de mérito em razão do pedido de 

desistência ID 13582825, consignando que “a ré quitou o débito”. Ocorre 

que na aludida petição a ora embargante informou que “a parte ré efetuou 

o pagamento das parcelas que ensejaram a mora”, e não a totalidade da 

dívida. Ante o exposto, julgo procedentes os presentes embargos de 

declaração para sanar o erro material constante na sentença ID 

15904546, para nela constar que “a ré efetuou o pagamento das parcelas 

que ensejaram a mora, ou seja, apenas as parcelas em atraso”, 

mantendo-a incólume em seus demais termos. Cumpra-se o último 

parágrafo da referida sentença. P.R.I.C. Sinop/MT, data registrada no 

sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM 

SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008720-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON JOLIVEIRA SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1008720-47.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: EMERSON 

JOLIVEIRA SOUZA SANTOS Vistos etc. Por petição ID 26559989, o 

requerente opôs embargos de declaração em face da sentença ID 

23201507, alegando ser ela contraditória, uma vez que indeferiu a inicial 

ao fundamento de que o requerido não havia sido devidamente constituído 

em mora, no entanto, afirma que a documentação carreada aos autos 

demonstra o contrário. Alega que ao celebrar o contrato de financiamento, 

o requerido informou o endereço para o qual foi encaminhada a 

notificação extrajudicial que embasa a presente ação, e se o referido 

documento não foi devidamente entregue em razão de o endereço ser 

insuficiente, deve o requerido ser considerado constituído em mora, eis 

que forneceu o endereço errôneo. É o relato do necessário. DECIDO. Não 

prosperam os embargos. Antes de o feito ser extinto pela sentença ora 

objurgada, este magistrado facultou ao ora embargante emendar a inicial, 

com a comprovação da mora do devedor, a qual poderia ser realizada por 

diversos outros meios, tais como pelo cartório extrajudicial ou por edital em 

caso de não localização do requerido, doc. ID 22413696. Ademais, a 

sentença ID 23201507 foi clara ao dispor que “também não há 

demonstração de que a requerente tenha buscado notificar o requerido 

por outros meios, tal como, por edital”. Dessarte, como se observa de 

forma clara, não se trata de contradição, mas sim de inconformismo direto 

com o resultado da decisão, que foi contrária aos interesses do ora 

embargante. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da 

decisão embargada não enseja embargos de declaração. Esse não é o 

objetivo dos aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar 

contradições, omissões, obscuridades ou erros materiais decorrentes da 

ausência de análise dos temas que lhe forem trazidos à tutela jurisdicional, 

no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 e seguintes do 

CPC. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 

(TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O 

LUCRO. LEI 9.316/96. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO EM MATÉRIA 

CONSTITUCIONAL IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA). 1. O inconformismo, 

que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há 

como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão em 

sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 

do CPC. 2. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, 

os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados 

tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A pretensão de 

revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente, revela-se 

inadmissível, em sede de embargos (...) 4. Embargos de declaração 

rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 824.309/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, 

Primeira Turma, DJe 11.5.2009). Desta forma, restando evidente que a 

intenção do embargante é questionar a justiça da decisão, e não buscar 

sanar qualquer contradição, omissão ou obscuridade, julgo improcedentes 

os presentes embargos declaratórios, mantendo, na íntegra, a decisão 

combatida. P.R.I.C. Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS 

ZEFERINO DE PAULA JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009368-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MISSEL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO HENNEMANN SILVA OAB - SC31371 (ADVOGADO(A))

JULIA DE OLIVEIRA PIZZATTO OAB - SC53356 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (REU)

Outros Interessados:

SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1009368-27.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

VINICIUS MISSEL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - ME REU: SEPCO1 

CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA Vistos etc. Por petição ID 25887192, o 

requerente opôs embargos de declaração em face da sentença ID 

25561260, alegando ser ela contraditória, uma vez que o despacho que 

determinou o pagamento das custas iniciais não teria sido devidamente 

publicado, razão pela qual visam a cassação da sentença de extinção da 

ação e a abertura de prazo para pagamento das custas processuais. 

Ocorre que o aludido despacho, doc. ID 22920108, foi devidamente 

disponibilizado na página 547 da edição nº 10567[1] do Diário da Justiça 

Eletrônico datado de 30/08/2019, razão pela qual, sem delongas, rejeito os 

presentes embargos de declaração, eis que inexiste qualquer omissão, 

contradição, obscuridade ou erro material na sentença objurgada. P.R.I.C. 

Sinop/MT, data registrada no sistema. CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA 

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL [1] 

http://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/10567-2019%20C2%20Comarcas

%20-%20Entr%C3%A2ncia%20Especial.pdf

Sentença 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))
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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. 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. 26170603). 

2. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. 3. Ficam dispensadas eventuais custas remanescentes, 

nos termos do artigo 90, § 3º, do CPC. Honorários advocatícios nos termos 

do acordo. 4. P.R.I.C. Após as providências necessárias, arquivem-se os 

autos, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição Legal

Sentença 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))

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1007492-37.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

FRANCISCA MARCELINA DOS REIS REU: BANCO BRADESCO, 

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 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. 29125222). 

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 pelos requeridos e honorários advocatícios nos 

termos do acordo. 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, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015186-57.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DOMINATO SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIGGI ROGGIERI OAB - SP342895 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEREALISTA TELES PIRES EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA nº 1015186-57.2019.8.11.0015 INTIMAÇÃO do 

AUTOR do despacho que segue abaixo transcrito, bem como para 

recolher as custas processuais e DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

ficando ciente que caso não haja manifestação em trinta dias, a carta 

precatória será devolvida sem cumprimento. "Intime-se a parte requerente 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das 

custas processuais, sob pena de devolução da Carta Precatória. Assim, 

cumprida a diligência e, estando presentes os documentos necessários 

(art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, 

observadas as formalidades legais. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011845-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE AYRES BARROS OAB - MT2402-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROGIL COMERCIO E INSTALADORA LTDA - ME (REU)

ELISANGELA SANCHES DA SILVA (REU)

GILSON DE SOUZA SILVA (REU)

 

PROCESSO PJE 1011845-91.2017.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para em cindo dias dar andamento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento, tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão requerido.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007622-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DE MAGALHAES (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1007622-61.2018.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que a PARTE AUTORA manifestasse nos 

presentes autos. Nos termos da legislação vigente, procedo à INTIMAÇÃO 

da PARTE AUTORA para em cindo dias dar andamento ao feito, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006456-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DEL CANALE VIZENTIM (EXECUTADO)

AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

CAMILO PERAZZOLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Aguarde-se a manifestação do exequente, no prazo concedido na 

decisão anterior.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011970-25.2018.8.11.0015

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:
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R.W. BARBIERI EIRELI (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1011970-25.2018.8.11.0015 Defiro o pedido 

de Id. 28248058. Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, determino a busca de 

endereço do requerido R.W. BARBIERI EIRELI – CNPJ nº 

17.376.170/0001-78, através do sistema INFOJUD. Localizado endereço 

diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos de Id. 17131395. 

Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011284-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1011284-33.2018.8.11.0015 Indefiro, por ora, 

o requerimento de Id. 25505136, para a realização da penhora dos 

veículos, uma vez que não houve citação e o Sistema RENAJUD/DETRAN 

não se presta para realização de penhora e sim, como estabelece o artigo 

6º do seu regulamento, “(...) permite o envio de ordens judiciais eletrônicas 

de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação, bem como 

a averbação de registro de penhora de veículos automotores cadastrados 

na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos 

Automotores – RENAVAM.”. Ademais, tendo em vista que a tentativa de 

citação do executado restou infrutífera, com fulcro no art. 319, §1º do 

CPC, determino a busca de endereço do executado EDUARDO DOS 

SANTOS – CPF nº 655.861.749-87, através do sistema INFOJUD. 

Localizado endereço diferente dos já diligenciados, cite-se, nos termos da 

decisão de Id. 16942861. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003591-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCINEIDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO 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: 1003727-24.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO 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: 1003730-76.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Verifico que a parte requerente pugna pela concessão 
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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: 1003731-61.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO 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: 1003867-58.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO 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: 1003868-43.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO 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 
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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: 1004026-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DUARTE DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO 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: 1004029-53.2020.8.11.0015

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 BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO 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: 1004059-88.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JELSON GUILHERME DE ANDRADE (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 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 
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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: 1003879-72.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA SOARES 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 DESPACHO 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008039-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO OAB - SP0152305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMIL DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1008039-48.2017.811.0015 INTIMAÇÃO do EXEQUENTE 

para em CINCO dias proceder ao recolhimento da(s) diligência(s) do Oficial 

de Justiça, para cumprimento do mandado, no seguinte endereço: RUA DA 

MOOCA, 676, JARDIM PAULISTA, EM SINOP-MT.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011150-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MORADA S/A - EM LIQUIDACAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO IGNACIO PINHEIRO DE MACEDO OAB - RJ65541 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO SALOMAO NETO OAB - RJ188131 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR JOSE PEREIRA (REU)

 

PROCESSO PJE 1011150-06.2018.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que a PARTE AUTORA manifestasse nos 

presentes autos. Nos termos da legislação vigente, procedo à INTIMAÇÃO 

da PARTE AUTORA para em cindo dias dar andamento ao feito, sob pena 

de extinção e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011480-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1011480-66.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004513-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR JUNIOR ODY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GOLICZESKI OAB - MT0013811A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1004513-73.2017.811.0015 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009943-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. RURAL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS OAB - RO1084 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE HERINGER SAUER (REQUERIDO)

ANA CAROLINA BERCA BORGES SAUER (REQUERIDO)

HENRIQUE VALE (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA PJE 1009943-35.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo o Advogado do autor para recolher a diligência 

do oficial de Justiça para citação do requerido ANDRÉ HERINGER SAUER. 

Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória 

será devolvida sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1012537-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VENDRUSCOLO & BERTICELLI LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARICIO BOTH (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO BORTOLOZZO GUELLA OAB - PR46978 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1012537-22.2019.811.0015 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: 1012956-42.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SALVADOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1012956-42.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012936-51.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL REZENDE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1012936-51.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008527-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. M. (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1008527-32.2019.811.0015 INTIMAÇÃO da parte autora 

para em cinco dias manifestar sobre endereços localizados (ID 

31228419), e, caso requeira expedição de mandado para recolher a 

diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004600-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA FOZA KLOCK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1004600-92.2018.811.0015 INTIMAÇÃO da PARTE 

AUTORA para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001394-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAVARES COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME (REU)

LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PISCINAS EIRELI - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO DAHLSTROM HILKNER OAB - SP285465 (ADVOGADO(A))

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO(A))

GERALDO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR OAB - SP126870 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO 

as 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. Sinop-MT, 23 de outubro de 2017 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007646-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCONDES ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO PJE 1007646-89.2018.811.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que o AUTOR impugnasse a contestação. 

Procedo à 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000485-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GIMENES (REQUERENTE)

SALVADOR GIMENES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY FRANCIANE MENZEL RAMPAZO OAB - MT0013532A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 
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(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 10000485-96.2016.811.0015 INTIMAÇÃO do requerido 

para depositar os valores relativos aos honorários periciais, no prazo de 

10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008962-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA GARZELLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008962-06.2019.811.0015 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.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011571-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASX TERRAPLENAGEM EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1011571-30.2017.8.11.0015 Intime-se a parte 

embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011571-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ASX TERRAPLENAGEM EIRELI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ HUCK OAB - MT0005651A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 

(EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREYA MONTI OSORIO OAB - MT0012605A (ADVOGADO(A))

THIAGO REBELLATO ZORZETO OAB - SP0291194A-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1011571-30.2017.811.0015 Certifico e dou fé que a 

apelação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE EMBARGADA para em quinze 

dias apresentar contrarrazões.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013993-07.2019.8.11.0015

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 BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1013993-07.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007746-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1007746-10.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014367-23.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MEDEIROS 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 1014367-23.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012339-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA MACHADO MORESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1012339-82.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012335-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA MACHADO MORESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1012335-45.2019.811.0015 Certifico e dou fé que a 

contestação foi protocolada no prazo de Lei. Nos termos da legislação 

vigente procedo à INTIMAÇÃO da PARTE AUTORA para em quinze dias 

impugná-la.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015330-31.2019.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

CHIRLEI MENDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO PJE 1015330-31.2019.811.0015 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: 1004196-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1004196-07.2019.811.0015 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 da AUTORA para 

manifestar sobre petição e documentos juntados pelo Requerido em 

23/12/2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003877-39.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIOS AUGUSTO DE SOUZA (REU)

FRANCISCO ESIO DE SOUZA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA OAB - MT0010629A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1003877-39.2019.811.0015 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1011188-18.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO PERAZZOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1011188-18.2018.8.11.0015 Homologo a 

desistência dos Embargos de Declaração e determino que, pagas as 

custas, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intime-se. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014987-35.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1010987-35.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a 

presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, verifico não 

haver qualquer indicação de que a requerente não possa assumir as 

despesas processuais, pois o fato de ser pensionista não lhe retira a 

oportunidade de estar atuando em algum tipo de atividade empregatícia, 

uma vez que é jovem e não afirmou ser portadora de alguma doença. 

Cumpre frisar que lhe foi oportunizado demonstrar a condição financeira 

alegada, ocasião em que poderia ter apresentado documento apto a 

demonstrar a hipossuficiência. No entanto, sequer indicou qual a sua 

profissão, limitando-se a dizer que vive com parcos recursos, sem a 

devida comprovação. Logo, a requerente não demonstrou a ausência de 

condições para arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, tampouco 

a impossibilidade momentânea. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter 

restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada a 

condição especial por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, 

do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro a 

gratuidade, determinando a intimação da parte autora para recolher as 

custas processuais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. TF

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014968-29.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DA PARECIDA DA ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1014968-29.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a 

presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao 
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Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, verifico não 

haver qualquer indicação de que a requerente não possa assumir as 

despesas processuais, pois o fato de ser pensionista não lhe retira a 

oportunidade de estar atuando em algum tipo de atividade empregatícia, 

uma vez que é jovem e não afirmou ser portadora de alguma doença. 

Cumpre frisar que lhe foi oportunizado demonstrar a condição financeira 

alegada, ocasião em que poderia ter apresentado documento apto a 

demonstrar a hipossuficiência. No entanto, sequer indicou qual a sua 

profissão, limitando-se a dizer que vive com parcos recursos, sem a 

devida comprovação. Logo, a requerente não demonstrou a ausência de 

condições para arcar com o pagamento das custas e despesas 

processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, tampouco 

a impossibilidade momentânea. A propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - 

DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

DECISÃO QUE INDEFERE A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

RECURSO DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita é de caráter 

restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes 

menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, 

motivo pelo qual somente pode ser deferida quando comprovada a 

condição especial por qual passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, 

do art. 5º da Constituição Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro a 

gratuidade, determinando a intimação da parte autora para recolher as 

custas processuais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. TF

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004091-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILDE APARECIDA GABRIEL KATO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE SALMAZO DE SOUZA OAB - MT14788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1004091-93.2020.8.11.0015 Tendo em vista que 

o Estado de Mato Grosso figura no polo passivo da ação, determino a 

remessa dos autos para Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública 

dessa Comarca, com as baixas necessárias. TF

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002637-20.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVALDO DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1002637-20.2016.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 28804543. Em consequência, 

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

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo n° 

1002637-20.2016.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE movida por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de IVALDO DE MOURA. Transitada esta 

em julgado, pagas as custas pelo exequente, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

TF

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008422-89.2018.8.11.0015

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:

CARLOS REIS RODRIGUES PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1008422-89.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 24426520. Em consequência, 

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

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo nº 

1008422-89.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida 

por BANCO GMAC S.A. em face de CARLOS REIS RODRIGUES PAIVA. 

Revogo a liminar concedida no Id. 16349734. Transitada esta em julgado, 

pagas as custas pelo requerente, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. TF

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010684-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1010684-75.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 30536734. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo n° 

1010684-75.2019.8.11.0015 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 

c/c COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS movida por JOSEFA 

FRANCISCA DOS SANTOS em face de BANCO BGN/CETELEM S/A. 

Registro que as custas deverão ser pagas pelo requerido, pois não é o 

caso da aplicação do art. 90, §3°, do Código de Processo Civil, uma vez 

que não se trata de custas remanescentes, mas da integralidade das 

custas, que não foram pagas na inicial. Assim, sendo a parte autora 

beneficiária da justiça gratuita (ID: 22770093), as custas deverão ser 

suportadas pelo requerido. Transitada esta em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. TF

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011901-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGAPE CLINICA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TEIXEIRA DE FARIA OAB - MT0018573S (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))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI OAB - MT0019010A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1011901-56.2019.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

formulado entre as partes no Id. 28945100. Em consequência, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo n° 

1011901-56.2019.8.11.0015 – AÇÃO DE COBRANÇA movida por AGAPE 

CLINICA LTDA – ME em face de FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE 

SINOP. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias. Ficam as partes dispensadas das custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, §3º, do CPC. Intime-se. TF

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011487-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1011487-92.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, requerida pela parte autora no Id. 27322607. Em consequência, 

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

EXTINTO sem julgamento do mérito, o Processo n° 

1011487-91.2018.8.11.0015 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO c/c CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO movida por 

ANDREIA BATISTA DA SILVA em face de AYMORE CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Sem 

custas, ante a gratuidade da justiça concedida à requerente. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. TF

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002804-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. O. B. E. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002804-37.2016.8.11.0015 Vistos. 1. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada no Id. 

22091808. 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. 3. Sem custas. Sem condenação em honorários eis que defiro o 

benefício da assistência judiciaria gratuita. 4. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. 5. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 25 de outubro de 2019. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito $

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001021-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. W. S. (REQUERENTE)

M. W. (REQUERENTE)

A. W. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, POR MEIO DO ADVOGADO 

CONSTITUÍDO, ACERCA DA SENTENÇA DE ID. 21173025, PODENDO, 

DESISTIR DO PRAZO RECURSAL OU INTERPOR RECURSO, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos 

termos da Portaria Conjunta 249/2020/TJMT, alterada parcialmente pela 

Portaria Conjunta 281/2020/TJMT, sendo considerado tempestivo os atos 

praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001021-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E. W. S. (REQUERENTE)

M. W. (REQUERENTE)

A. W. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

EVAIR FIABANE OAB - MT0019939A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. S. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1001021-73.2017.8.11.0015 Vistos etc. HOMOLOGO, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos 

autos (ID. 13073371). Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. Sem condenação em honorários. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Sinop/MT, 26 de 

junho de 2019. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002024-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA GARBELINE FONSECA OAB - MT23328/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), ACERCA DA SENTENÇA DE ID. 22200427, PODENDO, 

DESISTIR DO PRAZO RECURSAL OU INTERPOR RECURSO, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos 

termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, alterada parcialmente pela 

Portaria Conjunta 281/2020/TJMT, sendo considerado tempestivo os atos 

praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002024-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. C. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. H. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA MARIA GARBELINE FONSECA OAB - MT23328/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), ACERCA DA SENTENÇA DE ID. 22200427, PODENDO, 

DESISTIR DO PRAZO RECURSAL OU INTERPOR RECURSO, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos 

termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, alterada parcialmente pela 
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Portaria Conjunta 281/2020/TJMT, sendo considerado tempestivo os atos 

praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002218-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. K. V. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. P. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), ACERCA DA DECISÃO DE ID. 21558965, PODENDO, 

DESISTIR DO PRAZO RECURSAL OU INTERPOR RECURSO, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos 

termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, alterada parcialmente pela 

Portaria Conjunta 281/2020/TJMT, sendo considerado tempestivo os atos 

praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002095-89.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. P. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. G. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1002095-89.2017.8.11.0007 1. Vistos etc. Trata-se de ação de divórcio 

litigioso c/c guarda e alimentos, ajuizada por Maria Alice Paula Rodrigues 

Gonçalves, por si e enquanto representante legal de Mateus Rodrigues 

Gonçalves, em face de Valdecir Gonçalves, mencionando que deseja 

dissolver a sociedade conjugal, bem como definir os alimentos e 

regulamentar a guarda do filho menor. Juntou documentos. Durante a 

audiência de conciliação, as partes entabularam acordo, concordando 

com o pedido de divórcio e pugnando pela desistência do pedido de 

alimentos e guarda do filho até então menor de idade (Id. 10205684). O 

Ministério Público indicou a desnecessidade de intervenção no feito. 2. É o 

relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Resta satisfatoriamente comprovado 

nos autos o desejo das partes 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”. Assim, a dissolução da 

sociedade conjugal é medida que se impõe. Outrossim, as partes 

declararam a inexistência de bens e dívidas, não havendo que se falar em 

partilha. No mais, quanto aos alimentos e guarda, denota-se que desistiram 

dos mencionados pedidos, sendo que as partes são maiores capazes, de 

modo que o acordo avençado entre as partes se mostra hígido, eis que 

satisfatoriamente resguardados os interesses dos envolvidos. 3. 

DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente 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 Maria Alice Paula Rodrigues Gonçalves e Valdecir 

Gonçalves, 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, Maria Alice Paula Rodrigues. No mais, HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação quanto 

aos pedidos de guarda e alimentos formulada nos autos pelas partes (Id. 

10205684) e, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Após 

o trânsito em julgado, sirva-se de cópia da presente decisão como 

mandado de averbação ao registro civil competente, encaminhando-se 

para o cumprimento sob os auspícios da Justiça Gratuita; formal de 

partilha com relação ao(s) bem(ns) partilhado(s), se o caso; termo de 

guarda, se o caso, etc. Sem custas, vez que defiro o pedido de gratuidade 

da justiça à parte ré. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas as 

deliberações, ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 18 de novembro de 2019. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001772-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCO DA ROCHA JUNIOR OAB - MS3350 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1001772-26.2018.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Busca e Apreensão de Menores]; - Urgente: Sim/Não - Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. [Busca e Apreensão de Menores] 

Parte Autora: REQUERENTE: MARCELO PARIZOTTO Parte Ré: REQUERIDO: 

DAYANE CRISTINA DE OLIVEIRA Certifico, para os efeitos de direito, e em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 

2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono estes autos para proceder a INTIMAÇÃO 

do(a,s) advogado(a,s) da parte autora, para que no prazo de cinco dias 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim de proceder o 

cumprimento do mandado de citação da requerida, no bairro Setor 

Residencial Portal da Mata, Sinop/MT, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – 

complementação – escolher a opção emissão de guia complementação – 

adicionar o número do processo – cidade – bairro(acima mencionado) e 

gerar a guia, juntando a mesma aos autos para posterior expedição de 

mandado, em conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. . Sinop/MT, 14 

de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) Arnaldo de Sous Nere 

Analista Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DA COMARCA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 

78550-001 - TELEFONE: (66) 3520-3800

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006424-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELIZA NEIVERTH OAB - MT0013851A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL JOSE PAULI OAB - MT0020244A (ADVOGADO(A))

VANDERSON PAULI OAB - MT0013534A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, POR MEIO DO(A) ADVOGADO(A) 

CONSTITUÍDO(A), ACERCA DA SENTENÇA DE ID. 24022658, PODENDO, 

DESISTIR DO PRAZO RECURSAL OU INTERPOR RECURSO, NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS. Obs.: Os prazos processuais estão suspensos nos 

termos da Portaria Conjunta 249/2020 do TJMT, alterada parcialmente pela 

Portaria Conjunta 281/2020/TJMT, sendo considerado tempestivo os atos 

praticados antes do termo inicial do prazo (§4º do Art. 218 do CPC/15).

Citação

Citação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005338-46.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA FERREIRA MASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA SOARES OAB - MT21794/O (ADVOGADO(A))

LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA OAB - MT20091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA (REQUERIDO)

 

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 CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 
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DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GLEIDSON DE OLIVEIRA 

GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 1005338-46.2019.8.11.0015 Valor da 

causa: R$ 170.000,00 ESPÉCIE: [Assistência Judiciária Gratuita, Citação, 

Provas, Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) POLO ATIVO: MARIA 

APARECIDA FERREIRA MASSON, brasileira, pensionista, portadora do RG: 

757.928 SSP/MT e inscrita no CPF: 604.572.441-00, residente e domiciliada 

a Rua dos Guanandis, nº 386, Bairro: Jardim Imperial, Cidade: Sinop-MT, 

CEP: 78.555-046. POLO PASSIVO: Nome: NELSON FERREIRA, ESPÓLIO 

Endereço: RUA DOS GUANANDIS, 386, JARDIM IMPERIAL, SINOP - MT - 

CEP: 78555-046 PESSOA A SER CITADA: NEUSA FERREIRA, brasileira, 

documentos não informados nos autos, filha de Benedito Ferreira e Ana 

Ferreira. Que se encontra em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação de 

Inventário, 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:1 

- A Requerente é irmã de NELSON FERREIRA, falecido em 20 de agosto de 

2012, nesta cidade, conforme certidão de nascimento e de óbito anexa. 2 - 

O de cujus, à época do falecimento não convivia com ninguém em regime 

de união estável, não deixou filhos herdeiros, deixou bens a inventariar, 

não deixando testamento ou declaração de última vontade. DECISÃO: 

Vistos. 1. Considerando que não há nos autos comprovação se os 

ascendentes do falecido estão vivos, intime-se a parte autora para sanar 

a omissão apontada, em 15 (quinze) dias. 2. Nomeio inventariante o(a) 

requerente, sob compromisso. Intime-se para assinatura do termo de 

compromisso no prazo de 05 (cinco) dias. 3. No prazo de 20 (vinte) dias 

contados da data em que prestou compromisso, deverá o(a) inventariante 

acostar ao feito certidão negativa de testamento, emitida pela Central 

Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e, em igual 

prazo, apresentar as primeiras declarações, acompanhadas dos 

documentos cadastrais e fiscais do(s) bem(ns) inventariado(s), 

lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (CPC, art. 620). 4. Na 

mesma oportunidade, devem ser apresentadas aos autos, as certidões 

negativas das Fazendas Públicas Federal, Estadual (expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado) e Municipal. 5. Cite(m)-se, após, o 

cônjuge/companheiro(a), se for o caso, os herdeiros não representados, 

os legatários, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, 

testamento por cumprir ou Fundação por velar, o testamenteiro, se o 

finado deixou testamento, bem como a Fazenda Pública (CPC, art. 626), 

manifestando-se ela sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em 15 (quinze) dias (CPC, art. 629), ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, art. 634), 

manifestando-se expressamente. 6. Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, dos 

bens do espólio (CPC, arts. 630 e 633), lavre-se o termo de últimas 

declarações (CPC, art. 636), intimando-se o(a) inventariante para 

prestá-las, inclusive retificando o valor atribuído à causa para após 

proceder com os recolhimentos das custas e taxas complementares, se o 

caso. 7. Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome do(s) falecido(s). Proceda-se, também, 

pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de informações sobre a existência 

de veículo registrado em nome do de cujus. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a indicação de existência / inexistência de ativos 

financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do 

Provimento n.º 004 / 2007 / CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para a conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 8. 

Após as últimas declarações, digam as partes, em quinze (15) dias (CPC, 

art. 637). 9. Se concordes, ao cálculo e digam todas as partes, em 05 

(cinco) dias e, em seguida, a Fazenda Pública (CPC, art. 638). Não 

havendo impugnação aos cálculos, estes serão homologados por 

sentença. 10. Após a homologação dos cálculos e recolhimento dos 

impostos, ao Partidor para organizar o esboço da partilha e também o 

respectivo auto da partilha, conforme pedidos das partes. Feito o esboço 

e o respectivo auto da partilha, devem as partes manifestar em 15 

(quinze) dias (CPC, art. 652). Em seguida, conclusos para a homologação 

da partilha. 11. Consigno que, de acordo com o art. 654, p.u., do CPC, a 

existência de dívida anterior para com a Fazenda Pública – o que não é o 

caso do ITCMD –, apta a obstar a emissão de certidão ou informação 

negativa de débitos tributários, não impedirá o julgamento da partilha, 

desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. 12. Se houver 

caso de renúncia de herança, ou doação, ou cessão, tome-se por termo, 

devendo a parte transmitente ou renunciante ser intimada pessoalmente 

para assiná-lo. Somente excepcionalmente, e quando houver instrumento 

público de mandato, pode a subscrição do termo ser feita pelo procurador, 

forte no artigo 1.806 do Código Civil. 13. 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, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001776-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES EVANGELISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO INACIO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1001776-97.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

LOURDES EVANGELISTA DOS SANTOS INVENTARIADO: JOAO INACIO 

DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário 

proposta por Lourdes Evangelista dos Santos, visando a adjudicação dos 

bens deixados por João Inácio dos Santos, devidamente qualificados nos 

autos. Infere-se que o inventariado não deixou testamento (id. 4810442), 

de outro lado, os documentos apresentados (ids. 4810442, 4810515) 

comprovam que o(a)(s) sucessor(a)(es) indicado(a)(s) observa(m) a 

ordem de vocação hereditária, conforme dispõe o artigo 1.829 do Código 

Civil, bem como demonstra(m) a propriedade/posse do(s) bem(bens) 

arrolado(s) - (ids. 4810541, 4810539) e a respectiva atribuição de valor 

para fins de partilha/adjudicação (id. 4810397), que acompanha a petição 

inicial, atendendo o disposto no artigo 660 do CPC. Conforme dispõe o 

artigo 662 do CPC, no arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas 

questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas 

judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade 

dos bens do espólio, o que, de fato, será efetivado pelo Fisco no momento 

oportuno por meio do correspondente lançamento administrativo. Daí 

decorre a ausência de interesse da Fazenda Pública em impugnar a 

estimativa do valor dos bens do espólio feita pelo inventariante, mormente 

considerando que tais valores são atribuídos tão somente para fins de 

partilha no presente procedimento, não trazendo qualquer prejuízo ao 
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respectivo e futuro lançamento administrativo, nos termos da legislação 

tributária de regência. Nesse sentido, colhem-se os arestos abaixo: 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. ARROLAMENTO SUMÁRIO. 

CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ ANTES DO 

RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS (ITCMD) 

NÃO CABIMENTO DE TAL EXIGÊNCIA NESTE PROCEDIMENTO. 1. A 

homologação da partilha no procedimento do arrolamento sumário não 

pressupõe o atendimento das obrigações tributárias principais e tampouco 

acessórias relativas ao imposto sobre transmissão causa mortis. 2. 

Consoante o novo Código de Processo Civil, os artigos 659, § 2º, 

cumulado com o 662, § 2º, com foco na celeridade processual, permitem 

que a partilha amigável seja homologada anteriormente ao recolhimento do 

imposto de transmissão causa mortis, e somente após a expedição do 

formal de partilha ou da carta de adjudicação é que a Fazenda Pública 

será intimada para providenciar o lançamento administrativo do imposto, 

supostamente devido. 3. Recurso especial não provido. (REsp 

1751332/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) “(...) ARROLAMENTO DE 

BENS (...). No caso, apenas após o trânsito em julgado da sentença de 

homologação da partilha e da lavratura do formal de partilha é que será 

intimado o fisco para proceder o lançamento do tributo devido, porém, 

condicionado o registro/transferência dos bens a comprovação do 

pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a sentença homologatória 

da partilha, a parte não poderá alienar os bens sem antes de comprovar o 

recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública, inexistindo prejuízo 

ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, do CTN.” (TJMT - Ap 

155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018) PROCESSUAL 

CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – 

RITO SIMPLIFICADO DO ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS 

TRIBUTOS – DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA 

VIA PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na 

celeridade processual, permite que a partilha amigável seja homologada 

anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, 

somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de 

adjudicação, é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o 

lançamento administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 

89949/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) 3. ANTE O EXPOSTO, 

homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

a adjudicação do bem arrolado para a cônjuge sobrevivente LOURDES 

EVANGELISTA DOS SANTOS, com fundamento no que dispõe o artigo 659 

do Código de Processo Civil. 3.1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, 

na esteira do artigo 98 e ss. do CPC. 3.2. Certificado o trânsito em julgado, 

elabore-se a carta de adjudicação e, em seguida, intime-se o Fisco 

(Fazendas Públicas municipal, estadual e federal) para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes, na forma do artigo 659, § 2º c/c artigo 662, § 2º, ambos do 

CPC. 3.3. Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo. 3.4. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

SINOP, 14 de abril de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) 

de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006858-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANA PEREIRA LIMA RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

#1006858-75.2018.8.11.0015 AUTOR(A): POLIANA PEREIRA LIMA 

RODRIGUES OLIVEIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos, etc. I – Tendo em vista que a parte Autora constituiu patrono 

nos autos (ID. 14303575), INTIME-SE por intermédio de seu Procurador 

Judicial, para, em 05 (cinco) dias, MANIFESTAR-SE nos autos a fim de 

informar se os Requeridos cumpriram a LIMINAR concedida em ID. 

14329607, indicando INTERESSE no PROSSEGUIMENTO DO FEITO. II – 

Após, volte-me os autos em CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1012784-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANE JAQUELINE KLEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012784-71.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCIANE JAQUELINE KLEIN 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. I – INTIME-SE a parte Autora, por intermédio de seu Procurador 

Judicial, para, em 05 (cinco) dias, MANIFESTAR-SE nos autos a fim de 

informar se os Requeridos cumpriram a LIMINAR concedida em ID. 

10783151, indicando INTERESSE no PROSSEGUIMENTO DO FEITO. II – 

Após, volte-me os autos em CONCLUSÃO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003483-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO TEODORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003483-37.2016.8.11.0015 AUTOR(A): MAURICIO ANTONIO TEODORO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do 

art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES 

no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a 

FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que 

apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do 

CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, 

querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) 

dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, 

HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente em 

ID. 28224416 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA de ID. 9242888 no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir 

na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o 

descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização 
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por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do 

CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, 

caberá à parte EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da 

obrigação às custas da parte Executada ou, alternativamente, a 

conversão em perdas e danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento 

voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o 

VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – 

COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação 

contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da 

Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003511-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI DE OLIVEIRA EVAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003511-68.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARILEI DE OLIVEIRA EVAS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do 

art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES 

no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a 

FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que 

apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do 

CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, 

querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) 

dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, 

HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente em 

ID. 29934490 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e retificada parcialmente em ACORDÃO de ID. 22425665 no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de 

má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos 

termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003515-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSANA MELHORANCA ALVERTAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINALDO PEREIRA DE SOUZA OAB - MT22899/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003515-08.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ROSSANA MELHORANCA 

ALVERTAO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os 

REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente em ID. 29923891 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: 

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo 

o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VI – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004482-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMI ELAINE STEFAN BANDERO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004482-53.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EMI ELAINE STEFAN BANDERO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do 

art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES 

no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a 

FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que 

apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do 

CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, 

querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) 

dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, 

HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente em 

ID. 26797507 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e retificada parcialmente em ACORDÃO de ID. 16787543 no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de 

má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 132 de 245



termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004768-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FRANCISCO PORTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004768-31.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MARCIA FRANCISCO PORTO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do 

art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES 

no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a 

FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que 

apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do 

CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, 

querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) 

dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, 

HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente em 

ID. 30060604 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e retificada parcialmente em ACORDÃO de ID. 29641725 no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de 

má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos 

termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004789-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA GUIMARAES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004789-07.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: ROSICLEIA GUIMARAES DE 

SOUZA EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS 

os REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente em ID. 25707110 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: 

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo 

o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e retificada parcialmente em ACORDÃO de ID. 

22076755 no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em 

caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte 

EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às 

custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e 

danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, 

conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004798-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004798-66.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: SILVANA DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os 

REQUISITOS do art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de 

CUMPRIMENTO de SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as 

ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do 

PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu 

Representante Judicial para que apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 

(trinta) dias como incidente a estes próprios autos, em consonância com o 

disposto no art. 535 do CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte 

IMPUGNADA para, querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no 

prazo de 15 (quinze) dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA 

de IMPUGNAÇÃO, HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados 

pelo Exequente em ID. 26999016 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: 

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 
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do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo 

o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO 

a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO 

reconhecida na SENTENÇA e retificada parcialmente em ACORDÃO de ID. 

22286410 no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de 

litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em 

caso de INÉRCIA, independentemente de nova intimação, caberá à parte 

EXEQUENTE se MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às 

custas da parte Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e 

danos, ao que FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, 

conforme artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e 

ANOTAÇÕES NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, 

art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 

447) da CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005911-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO CLEMENTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005911-55.2017.8.11.0015 AUTOR(A): CARLOS ALBERTO CLEMENTE 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I – PREENCHIDOS os REQUISITOS do 

art. 534 do CPC/2015, RECEBO o PEDIDO de CUMPRIMENTO de 

SENTENÇA, razão pela qual DETERMINO as ANOTAÇÕES/RETIFICAÇÕES 

no SISTEMA PJE, ante a CONVERSÃO do PROCEDIMENTO; II - INTIME-SE a 

FAZENDA PÚBLICA na pessoa do seu Representante Judicial para que 

apresente IMPUGNAÇÃO no prazo de 30 (trinta) dias como incidente a 

estes próprios autos, em consonância com o disposto no art. 535 do 

CPC/2015; III – Com o aporte, INTIME-SE a parte IMPUGNADA para, 

querendo, MANIFESTAR quanto a IMPUGNAÇÃO no prazo de 15 (quinze) 

dias; IV – Caso contrário, CERTIFICADA a AUSÊNCIA de IMPUGNAÇÃO, 

HOMOLOGO, desde já, os CÁLCULOS apresentados pelo Exequente em 

ID. 30557779 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: a) A EXPEDIÇÃO, 

por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente 

PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, 

do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM 

dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o 

processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que 

será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da 

requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da 

residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015. 

V – Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte 

EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida na 

SENTENÇA e retificada parcialmente em ACORDÃO de ID. 23207666 no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de 

má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, 

sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos 

termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015; Em caso de INÉRCIA, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte EXEQUENTE se 

MANIFESTAR se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ao que 

FIXO, em caso não cumprimento voluntário, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

em 10% (dez por cento) sob o VALOR da CAUSA, conforme artigo 85, §§ 

1º e 2º, do CPC/2015; VI – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VII – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003535-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARQUES JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA OAB - MT0013171S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1003535-28.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 1.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:DANIEL MARQUES JARDIM POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito 

da(s) apelação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,14 de abril de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003172-41.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERREIRA DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1003172-41.2019.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 75.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:LUIZ FERREIRA DE ASSUNCAO POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO 

GROSSO e outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito 

da(s) apelação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,14 de abril de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA 

DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1011622-07.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F C DROGARIA E MANIPULACAO LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO PAROLIN OAB - MT8023-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DRA. JOSEFINA OLIVIA TOMASI SEGER (IMPETRADO)

COORDENADORIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA DE SINOP (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011622-07.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: F C DROGARIA E 

MANIPULACAO LTDA - EPP IMPETRADO: COORDENADORIA DE 

VIGILANCIA SANITÁRIA DE SINOP, DRA. JOSEFINA OLIVIA TOMASI 
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SEGER Vistos etc. I – Dado o CARÁTER INFRINGENTE dos presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INTIME-SE a parte contrária, nos termos 

do artigo 1.023, parágrafo 2º, do CPC/2015, a MANIFESTAR-SE no prazo 

de 05 (cinco) dias; II – Decorrido os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO 

para APRECIAÇÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 172310 Nr: 7240-95.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT, COLONIZADORA SINOP 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDREY THOMAZ ILITY 

(PROMOTORA DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Vistos etc.

I – Em que pese a MANIFESTAÇÃO do Sr. Perito Judicial às fls. 

1.195-1.196, da detida análise da situação, hei por bem REVOGAR a 

DESIGNAÇÃO do Perito CARLOS FERNANDO FERRACIOLLI, eis que este, 

apesar do excelente trabalho que sempre desempenhou perante este 

Juízo, é SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL lotado na POLITEC/MT em Sinop 

(fls. 1.197), de maneira que os HONORÁRIOS PERICIAIS cobrados não 

seriam cabíveis em relação ao ESTADO de MATO GROSSO (fls. 

1.188-1.189), evitando-se, portanto, CONFUSÃO entre CREDOR e 

DEVEDOR.

 Sendo assim, NOMEIO, pois, a empresa JC CONSULTORIA E PROJETOS 

AGROAMBIENTAIS, na medida em que a perícia que ora será realizada 

envolverá equipe multidisciplinar, tendo como endereço profissional à 

Avenida Bosque da Saúde, 730, sala 01, Bosque da Saúde, CEP 

78.050-070, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 3054-4567 / 8118-5523 e e-mail: 

jc@jcagroambiental.com.br, os quais cumprirão escrupulosamente o 

encargo que lhe são acometido, INDEPENDENTEMENTE de TERMO DE 

COMPROMISSO (artigo 466 do CPC/2015);

 II – Oportuno CONSIGNAR que, no que tange à FIXAÇÃO dos 

HONORÁRIOS PERICIAIS, caso estes, a partir desta designação, 

permaneçam no PATAMAR dos VALORES já indicados nos autos, e, 

venham SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADOS com relação à METODOLOGIA 

e VALOR da HORA de TRABALHO, única Manifestação Ministerial, hei por 

bem, desde já, DETERMINAR o INÍCIO dos TRABALHOS, no prazo mais 

exíguo possível, o que deverá ser INFORMADO nos autos, DEVENDO o 

LAUDO PERICIAL ser apresentado em 30 (trinta) dias (art. 465, “caput”, do 

CPC/2015), observado o disposto no art. 473 do CPC/2015.

No mais, ficam MANTIDAS e DEVEM ser OBSERVADAS todas as 

DETERMINAÇÕES das DECISÕES de fls. 1.153-1.154 e fls. fls. 

1.188-1.189;

III - Oportunamente, CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 14 de abril de 2020.

 Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005851-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMELIO ZANINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RIBEIRO MOTA OAB - MT10491/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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 

#1005851-82.2017.8.11.0015 AUTOR(A): AMELIO ZANINI REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO 

opostos por AMÉLIO ZANINI (ID. 21765516) apontando OMISSÃO na 

SENTENÇA de ID. 21344625, eis que “a sentença proferida julgou 

parcialmente procedente o pedido confirmando a liminar declarando nula a 

CDA nº 2017485185, sem, contudo determinar o imediato cumprimento da 

liminar comprovadamente descumprida pelo Estado, mostrando-se omissa 

quanto ao pedido do autor”. Vieram-me os autos em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso 

processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou 

sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: 

OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO 

MATERIAL. Vejamos: Art. 1.022 do CPC/2015. “Cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se 

omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de 

competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das 

condutas descritas no art. 489, § 1º”. Assim, passo a ANÁLISE e 

JULGAMENTO dos presentes EMBARGOS de DECLARAÇÃO e, para uma 

melhor compreensão, TRANSCREVO aqui o DISPOSITIVO da SENTENÇA 

objurgada: “’Ex positis’, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

deduzidos na exordial, ao que PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 119747/2006 e 

DECLARO a NULIDADE da CDA Nº 2017485185, CONFIRMANDO A 

DECISÃO LIMINAR, e consequentemente, DECLARANDO EXTINTO O 

PROCESSO COM JULGAMENTO do MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil” (grifo nosso). Nesse sentido, dispõe 

o artigo 1.012, parágrafos 1º e 2º, do CPC: “Art. 1.012. (...) § 1º Além de 

outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos 

imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, 

concede ou revoga tutela provisória; (...). § 2º Nos casos do § 1º, o 

apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de 

publicada a sentença” (grifo nosso). Nesses termos, portanto, é corolário 

jurídico lógico que, a confirmação de tutela provisória, faculta à parte 

interessada a IMEDIATA formulação de pedido de CUMPRIMENTO 

PROVISÓRIO, depois da publicação da sentença, hipótese dos autos. 

Logo, não há omissão na sentença prolatada nestes autos, na medida em 

que já se revela intrínseco a determinação de cumprimento imediato da 

liminar, a qual, caso não seja cumprida, ensejará pedido de cumprimento 

provisório, mesmo porque, com a sentença e os recursos interpostos, não 

serão nestes autos que o Requerido será compelido à eventualmente 

satisfazer sua obrigação. Logo, não há que se falar em qualquer 

OMISSÃO. Portanto, os presentes EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem 

ser REJEITADOS, eis que AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do 

CPC/2015. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO na SENTENÇA 

objurgada, MANTENDO-A da forma que fora lançada. Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011613-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA FERREIRA BARRETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO OAB - MT0019366A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR RAMOS BARRETO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELI ALVES FERREIRA OAB - MT0017978A (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.: 1011613-79.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) promovida(s) da presente demanda para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias apresente dados bancários para 
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expedição de alvará judicial, conforme determinado em sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004349-06.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILLA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES OAB - MT25812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

DANILO DIOLINDO ALMEIDA (REU)

 

PROCESSO n. 1004349-06.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:VILLA REAL 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DOUGLAS ALEXANDRE VILAR BORGES POLO PASSIVO: 

BANCO ITAUCARD S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - 

SALA 01 Data: 26/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78550-138 . 14 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003119-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

F.E. DA S. ROCHA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA MARI LUQUI (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé que não foi localizado valores bloqueados no BACENJUD 

de ID 16037655, conforme resposta do Departamento de Depósitos 

Judiciais anexa. Ao analisar o documento, consta que o valor de R$ 95,00 

(noventa e cinco reais) aparece desbloqueado. Desta feita, intimo a parte 

autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004354-28.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMARA SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

THIAGO RAMON PAZ DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004354-28.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:ADALBERTO 

ORTEGA FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADALBERTO 

ORTEGA FERREIRA POLO PASSIVO: SAMARA SANTOS DA SILVA 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: 26/05/2020 

Hora: 08:15 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR 

COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 14 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008519-55.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008519-55.2019.8.11.0015 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 ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004358-65.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEILANE BRITO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004358-65.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:LEILANE BRITO 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ADONIS FERNANDO VIEGAS 

MARCONDES POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 26/05/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - 

MT - CEP: 78550-138 . 14 de abril 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: 1004359-50.2020.8.11.0015

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:

ANITA TERESINHA MOLON (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004359-50.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:CENTRO UTIL 

ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO POLO PASSIVO: ANITA 

TERESINHA MOLON 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: 

26/05/2020 Hora: 08:30 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 14 de abril 

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: 1004360-35.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE DIAS DE LIMA (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:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004360-35.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:JANETE DIAS DE 

LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIONAS BRASIL DO 

NASCIMENTO, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS POLO PASSIVO: UNIC 

EDUCACIONAL 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: 

26/05/2020 Hora: 08:45 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 14 de abril 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelas normas da CNGC
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004366-42.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA INDUSTRIAL TRIANGULO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004366-42.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:MECANICA 

INDUSTRIAL TRIANGULO LTDA - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO, ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS 

POLO PASSIVO: EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SINOP - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - SALA 01 Data: 26/05/2020 Hora: 09:00 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012658-67.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALGODAO DOCE COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DE PAULA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012658-67.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: ALGODAO DOCE COMERCIO 

VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME EXECUTADO: ELAINE DE PAULA 

Vistos etc. Visando efetivar o determinado no despacho de Id. 17892996, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de 05 dias, informe novo 

endereço para intimação da requerida. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

28 de janeiro de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004369-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON CARDOSO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY AUGUSTO SILVEIRA OAB - MT27737/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELLITON HENRIQUE ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

D 3 CONSTRUCOES EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1004369-94.2020.8.11.0015 POLO ATIVO:NELSON 

CARDOSO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WESLEY 

AUGUSTO SILVEIRA POLO PASSIVO: D 3 CONSTRUCOES EIRELI 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: 26/05/2020 Hora: 09:15 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369295 Nr: 16231-16.2019.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR BALTAZAR RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATÁLIA DELANI - 

OAB:27.390

 Certifico que, remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR a 

advogada Drª NATALIA DELANI - OAB/MT 27.390, que patrocina a defesa 

do réu EDIR BALTAZAR RIBEIRO, para que no prazo legal apresente as 

razões recursais, tendo em vista a manifestação do réu constante de fl. 

158 de que deseja recorrer da sentença de fls. 141/153.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004164-12.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODILON FELIX (EXEQUENTE)

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. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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$ 149,13, conforme cálculo ID. 

31186355, 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, 13 de abril de 2020. 

Karine Uhdre de Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001859-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR GUIMARAES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

Certifico, com a finalidade de INTIMAR a PARTE, 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$ 262,23, conforme cálculo ID. 31188231, 

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, 13 de abril de 2020. Karine Uhdre de 

Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002659-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELESSANDRO RIBEIRO BRAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (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, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da custa judiciária no valor de R$ 71,56 
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e da taxa judiciária no valor de 206,70, conforme cálculo ID. 31192501, 

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, 13 de abril de 2020. Karine Uhdre de 

Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005802-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA ANTUNES MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da custa judiciária no valor de R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de 149,13, conforme cálculo ID. 

31192538, 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, 14 de abril de 2020. 

Karine Uhdre de Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001870-84.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LEMES SIQUEIRA (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:

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

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da custa judiciária no valor de R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de 149,13, conforme cálculo ID. 

31193553, 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, 14 de abril de 2020. 

Karine Uhdre de Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003040-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES CAITANO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (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, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da custa judiciária no valor de R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de 149,13, conforme cálculo ID. 

31194545, 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, 14 de abril de 2020. 

Karine Uhdre de Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003040-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES CAITANO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (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, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da custa judiciária no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos) e da taxa 

judiciária no valor de R$ 149,13 (cento e quarenta e nove reais e treze 

centavos), conforme cálculo ID. 31194545, 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, 14 de abril de 2020. Karine Uhdre de Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002763-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL GALVAO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(ADVOGADO(A))

OZANA PEDROSO GALVAO DE SOUZA OAB - 000.337.731-81 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Requerida para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da custa judiciária no valor de R$ 

413,40 e da taxa judiciária no valor de 149,13, conforme cálculo ID. 

31194570, 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, 14 de abril de 2020. 

Karine Uhdre de Lara Analista Judiciária

Divisão de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA N. 68/2020/RH

O doutor EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Juiz de Direito e Diretor 

do Foro da Comarca de Várzea Grande, Estado de Mato Grosso, no uso 

de suas atribuições legais;

Considerando o erro material existente na Portaria n. 310/2019/RH, 

17.12.2019 em que o Exmo. Sr. Dr. Otávio Vinicius Affi Peixoto, Juiz de 

Direito, foi erroneamente escalado no sistema virtual de 18 a 24 de abril de 

2020, quando o correto é a Exma. Sr.ª Dr.ª Silvia Renata Anffe Souza, 

Juíza de Direito da 4ª Vara Cível em conformidade com o Provimento n. 

17/2019/CM e a Portaria n. 310/2019/RH.

 R E S O L V E:

Art. 1º ALTERAR em parte a escala de PLANTÃO JUDICIÁRIO SEMANAL E 

DE FIM DE SEMANA E FERIADO, para atendimento de medidas urgentes, 

estabelecida pela Portaria n. 310/2019/RH referente ao mês de ABRIL de 

2020, ficando inalterados os demais atos, a saber:

DIAS: 18 e 19 (sábado e domingo) e de 20 (ponto facultativo) e 21 

(feriado) e de 22 a 24 (noturno) de 2020

 JUÍZA DE DIREITO

 Dr. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 4ª Vara Cível

Publique-se, remetendo-se cópia à Presidência do Tribunal de Justiça, à 

Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados, à 

Coordenadoria de Comunicação, à Douta Corregedoria Geral da Justiça, à 

Subsecção da OAB, à Promotoria de Justiça, à Defensoria Pública, à 

Coordenadoria da Polícia Civil, aos Juízes plantonistas, dando-se ciência 

desta, ainda, aos senhores serventuários da Justiça e a Central de 

Distribuição, afixando-se no mural do Fórum.

 Várzea Grande, 2 de abril de 2020.

 EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZA

Juiz de Direito Diretor do Foro

Varas Especializadas de Família e Sucessões
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1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004207-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. C. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. A. D. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Intime-se a requerente para que, no prazo de 05 dias, atualize o 

endereço do requerido, a fim de possibilitar sua citação. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1062046-38.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMAIA CRISTINA MESAVILA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DINIZ DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 319, inciso Vi, 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 o titulo judicial (sentença) que ora retende executar, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1018710-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

T. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SALES VIEIRA OAB - MT11663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. P. L. (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. I- Custas iniciais no id. 

26733244. II- Nomeio a Requerente TEREZINHA PEREIRA DA CRUZ 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- Nomeio a Defensora 

Pública Dra. Vanessa Cristina Lira de Oliveira para defender os interesses 

da menor. VIII- Postergo a análise do pedido de tutela antecipada para 

depois que a Caixa Econômica Federal remeta a este juízo extrato 

atualizado do saldo de FGTS em nome do falecido. Oficie-se requisitando o 

extrato atualizado do FGTS e saldo atual. IX- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002930-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

YASMIM FELIX FAUSTINO DE GOIS (AUTOR(A))

Y. F. F. D. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - MT12948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON DOURADO DE GOIS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CORREIA RIBEIRO OAB - PR88893 (ADVOGADO(A))

MATHAUS RIBEIRO DOS SANTOS OAB - PR92315 (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. YÉLLEN FELIX FAUSTINO, 

menor assistida por sua genitora e YASMIN FELIX FAUSTINO DE GOIS, 

ingressaram com a presente AÇÃO Revisional DE ALIMENTOS em face de 

WANDERSON DOURADO DE GOIS. O feito seguiu seu trâmite contencioso 

até que as partes se compuseram, definindo o valor dos alimentos e sua 

vigência. O Ministério Público manifestou-se favorável ao acordo 

entabulado (id. 26926655). Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Não há preliminares a serem apreciadas. O 

pedido é pertinente, tendo em vista a transação celebrada pelas partes, 

preservados, inclusive os respectivos interesses. Desta forma, Homologo 

para que surta, seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada em 

audiência e, por consequência, resolvo O MÉRITO nos termos do artigo 

487, inciso iII, alínea “b” do CPC. Após o trânsito em julgado, determino que, 

após observadas as formalidades legais, arquive-se. Cientifique-se o 

Ministério Público. Publique-se Intimem-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009561-18.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. D. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI OAB - MT25567-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. M. D. D. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDITH MARIA DA SILVA OAB - MT2599/O (ADVOGADO(A))

SATRIX ANGELICA SILVA MELLO OAB - MT23036/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. Considerando a manifestação 

de vontade exarada conjuntamente, conforme termos expostos na inicial e 

por preenchidos os requisitos genéricos (art. 104 CC/2002) e específicos 

(arts. 841 e 842 c/c art. 107 e art. 219 CC/2002), HOMOLOGO nos termos 

do artigo 487, inciso III, alínea “B” do novo CPC, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial celebrado entre as partes, 

nos termos do artigo 200 do CPC. Sem custas e sem honorários. 

Transitado em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações. Cientifique-se o MP. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002555-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. F. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOANGELA LORENA FERNANDES ORTIZ OAB - MT27626/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

S. A. D. S. (TESTEMUNHA)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R. A. D. S. (TESTEMUNHA)

L. B. L. (TESTEMUNHA)

 

Certifico que, nesta data, a Advogada Loangela Lorena Fernandes Ortiz, 

foi habilitada no processo atuando em causa própria. Pelo exposto, e 

tendo em vista que embora tenha peticionado - id 31168150, requerendo 

sua habilitação, ainda não havia sido intimada do r. despacho de id 

30786857, razão pela qual impulsiono para que seja intimada a manifestar, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do instituto da prescrição.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009491-30.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

A. D. A. K. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANNILO MONTEIRO LIMA OAB - MT18365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. G. A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 319 e 320 do CPC, pois, desprovida de documentos essenciais 

a sua propositura e sequer existe polo passivo para viabilizar a citação. 

Ademais, para o reconhecimento da união estável há necessidade de se 

comprovar a inexistência de impedimento ao casamento (art. 1.723, § 1º, 

do CC). Nestes termos, faculto à parte autora a emenda da inicial, para o 

fim de trazer aos autos: a) cópia atualizada de sua certidão de nascimento 

ou casamento – caso já tenha sido casada anteriormente – com 

averbação de divórcio; b) declarações firmadas por 3(três) testemunhas 

que atestem a convivência (com firmas reconhecidas); c) certidão de 

nascimento do filho em comum: d) e documentos comprobatórios dos bens 

que pretende partilhar. Intime-se para cumprimento no prazo de 15 dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009766-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. N. O. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. G. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Impulsionamento 

Processo: 1009766-13.2019.8.11.0002; Valor causa: R$ 5.255,56; Tipo: 

Cível; Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos, 

Exoneração, Revisão, Fixação, Alimentos, Guarda com genitor ou 

responsável no exterior]; Certifico que o Executado foi devidamente 

intimado a efetuar o pagamento do débito pretérito no prazo de 15 dias, em 

plena quarentena decorrente da pandemia do Covid 19 (Corona vírus), 

portanto, o prazo para pagamento começará a fluir a partir do dia útil 

seguinte ao fim da quarentena (30/04/2020), em conformidade com o 

Portaria Conjunta n. 281/2020 TJ/MT, se não for prorrogado novamente, e 

decorrerá em 22/05/2020, já suprimido aí o dia 15/05, que se comemora o 

aniversário desta Cidade. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020 FIDELIS 

CANDIDO FILHO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010673-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE OAB - MT6000-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. A parte autora foi intimada 

pessoalmente para dar andamento ao feito (id. 26501004), sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(id. 29764518). Destarte, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a 

extinção do processo. Diante do exposto, não resolvo o mérito, com 

fundamento no Artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a 

falta de manifestação da parte. Sem custa e sem honorários. 

Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as necessárias baixas e anotações. Publique-se Intime-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011289-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. S. C. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. D. S. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. ANTONIO MARCELINO 

SANSONI CARDOSO GOMES, qualificada nos autos, ajuizou a presente 

AÇÃO DE Exoneração de Alimentos em face de ISABELA DA SILVA 

SANSONI, visando a revisão dos valores pagos à requerida. O feito veio 

redistribuído da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca 

de Cuiabá. O requerente informou no id. 30550047 que já fora distribuída 

ação idêntica a esta perante a 3ª Vara de Família de Sucessões desta 

Comarca. É o relatório Fundamento. Decido. No caso em tela, vê-se que o 

processo informado pelo requerente fora distribuído para 3ª Vara de 

Família de Sucessões desta Comarca sendo lá já proferida decisão, 

enquanto que nos presentes autos sequer fora a requerida citada. Neste 

caso, resta configurado o fenômeno processual da litispendência, cuja 

configuração e conceituação estão inseridas no §3º, do art. 337, do CPC, 

in verbis: "Há litispendência quando se repete ação que está em curso. A 

respeito, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte 

julgado: “A identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a 

identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo 

efeito jurídico.”(STJ – 1ª Seção, MS 1.163-DF-AgRg, rel. Min. José de 

Jesus Filho, j. 18.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 9.3.92, p. 2.528) (in 

nota nº 21, ao artigo 301, do Código de Processo Civil, de Theotonio 

Negrão, p. 390). Assim, há litispendência quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada, entre as mesmas partes, com a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. É o chamado pressuposto negativo, que impede a 

propositura de nova ação igual à outra anteriormente proposta. Esse é o 

entendimento de nossos tribunais, Senão Vejamos: PROCESSO CIVIL. 

LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE 

MÉRITO. 1.Correta a sentença que, verificando ocorrer litispendência, 

extingue o processo sem exame de mérito - art. 267, V, do CPC. 

2.Recurso improvido. (20040110818023ACJ, Relator CÉSAR LOYOLA, 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

D.F., julgado em 12/12/2006, DJ 28/02/2007 p. 132) Impõe-se ao juízo, 

portanto, a extinção sem resolução do mérito da segunda demanda 

consoante o ensinamento que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA traz no 

seguinte aresto: “Caracterizada a litispendência, prossegue-se nos autos 

do primeiro processo”(STJ-4ª Turma, Resp 174.261-BA, rel. Min. Ruy 

Rosado, j. 7.8.01, deram provimento parcial, v.u., DJU 8.10.01, p. 218) (in 

nota nº 25, ao artigo 301, do Código de Processo Civil, de Theotonio 

Negrão, p. 391). Portanto, resta configurada a litispendência destes autos 

com o processo n.º 1008369-79.2020.8.11.0002 em trâmite perante a 3ª 

Vara de Família de Sucessões desta Comarca. Diante do exposto, com 

fundamento no artigo 485, inciso V, § 3º, e artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, 

ambos do Código de Processo Civil, não resolvo o mérito da presente 

ação. Isento as partes de custas e honorários. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001177-32.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANILTON SOARES MAIA OAB - MT25085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. D. S. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. A parte autora foi intimada 

pessoalmente para dar andamento ao feito (id. 26626740), sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(id. 29778691). Destarte, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a 

extinção do processo. Diante do exposto, não resolvo o mérito, com 

fundamento no Artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a 

falta de manifestação da parte. Sem custa e sem honorários. 

Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as necessárias baixas e anotações. Publique-se Intime-se Cumpra-se.
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2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009170-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUMERCINDO CASSIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACINTO PEDRO PEREIRA TIMOTEO (REQUERIDO)

 

PROCESSO : 1009170-92.2020.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado , para que no prazo de 20 (vinte) dias 

cumpra a determinação do ID: 30576943 - Decisão, bem como imprimir o 

termo de curador ID 31191667 - Certidão, colher a assinatura do curador e 

juntar aos autos o termo devidamente assinado, bem como junte aos autos 

copia da certidao de casamento ou nascimento do interditado Várzea 

Grande/MT, 14 de abril de 2020. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000670-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1000670-08.2018.8.11.0002. VISTOS etc. MARIA 

LÚCIA DE JESUS, qualificada, ajuizou a presente AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO 

DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra JOAQUINA 

MARIA DE JESUS, também qualificada, aduzindo, em síntese, o que segue. 

A Sra. Joaquina Maria de Jesus teve sua interdição decretada nos autos 

nº. 2766-14.1998.811.0002., Código nº. 70701, que tramitou neste Juízo, 

tendo sido nomeada curadora a Sra. Júlia Maria de Souza, irmã da 

interditada. Ocorre que a curadora, mãe da requerente, veio a óbito em 

15/12/2017, havendo necessidade de nomeação de novo curador à 

interditada. Diante disso, a requerente, sobrinha da interditada, formulou o 

pedido de substituição de curatela em seu favor, eis que pelo vínculo 

afetivo e de parentesco, bem ainda por conviver no mesmo ambiente e ter, 

sobretudo, zelo pela interditada, é a pessoa mais indicada ao encargo. Ao 

final, pugnou pela procedência do pedido constante da inicial, para o fim 

de sua nomeação como curadora da interditada, bem ainda requereu a 

concessão dos benefícios da AJG. A petição inicial foi instruída com 

procuração e documentos constantes dos Ids. 11560464 a 11560472. Em 

decisão, a AJG foi deferida, bem ainda determinada a realização de 

diligência pelo Sr. Oficial de Justiça até a residência da autora, com vistas 

a apurar se a ré Joaquina Maria de Jesus reside ou não em sua 

companhia (Id. 11565720). Certidão do Sr. Oficial de Justiça no Id. 

12499509 constatando que a interditada reside com a requerente, em sua 

residência. No Id. 13028322 foram antecipados os efeitos da tutela e 

determinada a lavratura do termo correspondente, bem ainda determinada 

a manifestação do Ministério Público. Termo de curatela provisória (Id. 

14110403). O Ministério Público, instado a manifestar, pugnou pela 

realização de estudo psicossocial com urgência na residência da 

interditada e da curadora provisória (Id. 14242190), o que foi deferido no 

Id. 15016172. Estudo Psicossocial (Id. 25011463). Manifestação da parte 

autora no Id. 25119524, pugnando pela procedência do pedido inicial, 

tornando definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela. O 

Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela procedência do 

pedido constante da inicial (Id. 25194130). É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Não há necessidade de produção de prova em audiência, motivo 

pelo qual julgo o processo no estado em que se encontra, em 

conformidade com o disposto nos arts. 355, inciso I, do CPC. O pedido 

formulado na petição inicial é procedente. O documento que instruiu a 

petição inicial comprova a interdição da Sra. Joaquina Maria de Jesus, bem 

ainda a nomeação da tia da requerente, Sra. Júlia Maria de Souza, como 

curadora. Ocorre que a curadora faleceu em 15/12/2017 (Id. 11560470). 

Ademais, a Sra. Maria Lucia de Jesus, é sobrinha da interditada e cuida da 

mesma desde o falecimento de sua curadora. Importante destacar que o 

estudo psicossocial dá conta que a curatelada é bem cuidada pela 

sobrinha e que estas demonstram laços de afetividade e de família. Em 

assim ocorrendo, o acolhimento do pedido é medida que de rigor se impõe. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC e art. 1.775, § 1º, do CC/2002, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de transferir a curatela 

definitiva da Sra. JOAQUINA MARIA DE JESUS à sua sobrinha, Sra. MARIA 

LUCIA DE JESUS. P. R. I. Isento de custas (Id. 11565720). Inscreva-se a 

presente sentença no Cartório competente e publique-se na forma 

prevista no art. 755, § 3º, do CPC. Oficie-se ao INSS acerca da 

substituição da curadora. Após o trânsito em julgado e providências 

acima, arquive-se o feito com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 13 de Abril de 2020. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000670-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. D. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT14146-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. J. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: _10____Dias EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES PROCESSO n. 1000670-08.2018.8.11.0002 

Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO 

(58) POLO ATIVO: Nome: MARIA LUCIA DE JESUS Endereço: RUA 

CANDELÁRIA, 2, QD. 81 (LOT PRQ LAGO), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78120-780 POLO PASSIVO: Nome: JOAQUINA 

MARIA DE JESUS Endereço: RUA CANDELÁRIA, 2, QD. 81 (LOT PRQ 

LAGO), PARQUE DO LAGO, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78120-780 

FINALIDADE: a quem possa interessar SENTENÇA: DISPOSITIVO.Ante o 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 

487, I, do CPC e art. 1.775, § 1º, do CC/2002, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para o fim de transferir a curatela definitiva da Sra. 

JOAQUINA MARIA DE JESUS à sua sobrinha, Sra. MARIA LUCIA DE 

JESUS. P. R. I.Isento de custas (Id. 11565720). Inscreva-se a presente 

sentença no Cartório competente e publique-se na forma prevista no art. 

755, § 3º, do CPC. Oficie-se ao INSS acerca da substituição da curadora. 

Após o trânsito em julgado e providências acima, arquive-se o feito com 

baixa na Distribuição.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de Abril de 2020. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVE JUÍZA DE DIREITO E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, NERCY ANCHIETA, digitei. 

VÁRZEA GRANDE, 14 de abril 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 
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comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006203-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

SERGIO MITSUO TAMURA OAB - MT17150/O (ADVOGADO(A))

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-O (ADVOGADO(A))

JULIANA SOUSA PEREIRA OAB - 029.775.951-55 (REPRESENTANTE)

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. P. (REU)

 

PROCESSO : 1006203-45.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme 

autorizado pelo Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas, intimar a parte 

autora através de seu Advogado, para que no prazo de 10 (dez) dias, , 

junte aos autos os documentos solcitados pela CEF, solicitada que os 

ofícios requisitando informação respeito de saldo de FGTS em favor do 

devedor, terá que ser instruído com todos os dados do devedor, tais como 

CPF RG, FILIAÇÃO e DATA DE NASCIMENTO. Várzea Grande/MT, 14 de 

abril de 2020. Nercy Anchieta / Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1003796-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. A. (REQUERENTE)

F. M. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA OAB - MT13714/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1003796-03.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de desarquivamento dos autos. Ciência ao Advogado. Após, nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta), retornem-se ao arquivo, com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008161-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESIA DE LIMA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA OAB - MT20932/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. 1008161-66.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

21491082). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Isenta de custas processuais (Id. 

17722223). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018780-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO SANTANA SANTIAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIRENE TATEHIRA SANTIAGO (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1018780-21.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo os 

autos no estado em que se encontram. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o 

pedido de desistência formulado (id. 26836399). Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isento de custas, 

eis que defiro a AJG. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 13 de Abril de 2020. Christiane 

da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004853-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA FARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANA PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT13829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO DIAS DE SOUSA (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004853-85.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo a 

emenda id. 21202761. Defiro, por ora, a AJG. Nomeio inventariante a Sra. 

MONICA FARIA DE SOUZA, independentemente da lavratura de termo de 

qualquer espécie. Todos os herdeiros são maiores e capazes, de modo 

que é possível o prosseguimento do feito na forma de arrolamento 

sumário. Deve o Inventariante cumprir o que dispõe os artigos 659 e 

seguintes do CPC: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes 

capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com 

observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo aplica-se, 

também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único. § 2o 

Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de 

adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de 

adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662. Art. 660. Na petição de inventário, que se 

processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da 

lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros: I - requererão ao 

juiz a nomeação do inventariante que designarem; II - declararão os títulos 

dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no art. 630; III - 

atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha. Art. 661. 

Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 663, não se 

procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade. Art. 

662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no 

valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo 

administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos 

meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O 

imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, 

conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades 

fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos 

herdeiros. Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a 

homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens 

suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de 

bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, 

regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá 

a avaliação dos bens a serem reservados. Art. 664. Quando o valor dos 

bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o 

inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao 

inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de 

compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor 
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aos bens do espólio e o plano da partilha. § 1o Se qualquer das partes ou 

o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que 

oferecerá laudo em 10 (dez) dias. § 2o Apresentado o laudo, o juiz, em 

audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano 

todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. § 3o 

Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e 

pelas partes presentes ou por seus advogados. § 4o Aplicam-se a essa 

espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, 

relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária 

e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 

5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às 

suas rendas, o juiz julgará a partilha. Art. 665. O inventário 

processar-se-á também na forma do art. 664, ainda que haja interessado 

incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Art. 

666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos 

valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980. Art. 667. 

Aplicam-se subsidiariamente a esta Seção as disposições das Seções VII 

e VIII deste Capítulo. Após as providências que cabem aos interessados, 

certifique-se a respeito do recolhimento dos impostos devidos, bem como 

a juntada da certidão negativa de débito da Fazenda Pública Municipal, 

Estadual e Federal atualizadas. Remeta-se o feito à Procuradoria do 

Estado, em virtude do que prevê o § 2º, do art. 659, do CPC. Em seguida, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007046-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE GRACINDO ALVES OAB - MT12522-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. D. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007046-10.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Guarda e 

Alimentos. A ação foi ajuizada em data de 15/01/2016. O processo 

aguarda manifestação da parte autora desde o mês de Outubro/2018. A 

requerente não foi localizada para intimação pessoal (Ids. 18548213 e 

28955841). Intimada, por seu patrono, a autora não se manifestou nos 

autos (Ids. 20576963 e 20576984). O Ministério Público pugnou pela 

extinção do processo (Id. 20670588). Assim sendo, considerando que o 

feito se arrasta há mais de ano, e, diante da inércia da autora em 

promover os atos necessários ao deslinde do feito, e, ainda, considerando 

a impossibilidade do processo permanecer paralisado indefinidamente, não 

há alternativa a não ser a extinção do processo. Ante o exposto e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas, eis que defiro a AJG 

(Id. 14652998). Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1004853-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. I. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DA SILVA OAB - MT17631-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. N. S. (EXECUTADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004853-51.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Há 

necessidade de nova emenda. Com efeito, os alimentos destinam-se a 

mãe e filha, e, na inicial desta execução, há apenas a genitora. Além 

disso, não consta dos autos a memória atualizada do cálculo do débito em 

execução. Ocorre que se o valor cobrado for o total, ou seja, destinado a 

mãe e a filha, há necessidade de ambas figurarem no pólo ativo da ação. 

A memória atualizada da dívida deve conter o índice de correção 

monetária utilizado e o percentual dos juros. Com a emenda, conclusos. 

Observo a necessidade de vir aos autos o documento da infante e a 

procuração em nome desta, representada ou assistida por sua mãe. Por 

fim, observo que o art. 733, do CPC, mencionado na exordial, é do Código 

revogado. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017503-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOCORRO MARCIA ALVES DA SILVA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1017503-67.2019.8.11.0002. VISTOS etc. SOCORRO 

MÁRCIA SILVA SANTANA, qualificada, ajuizou a presente AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, aduzindo, em síntese, o que segue. Por 

oportunidade de seu divórcio, optou pela manutenção do nome de casada. 

Ocorre que, atualmente, arrependida, deseja retornar a usar o nome de 

solteira, qual seja, Socorro Márcia Alves da Silva. Após descrever os 

fatos e fundamentos que fundamentam sua pretensão, pugnou pela 

procedência do pedido, para que seja determinado ao Oficial de Registro 

Civil competente que retifique o registro de casamento volte a usar o nome 

de solteira, qual seja, “Socorro Márcia Alves da Silva”. A petição inicial foi 

instruída com documentos id. 26143816 a 26143821. Em decisão foi 

declinada a competência para uma das Varas Especializadas de Família e 

Sucessões desta comarca (Id. 26161487). O Ministério Público, instado a 

se manifestar, opinou pela procedência do pedido (id. 27225654). É o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A situação descrita na petição inicial 

encontra-se prevista no artigo 109 da LRP, que contém a seguinte 

redação: Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de cinco (5) dias, que correrá em cartório. § 1°. Se qualquer interessado 

ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a 

produção da prova, dentro do prazo de dez (10) dias e ouvidos, 

sucessivamente, em três (3) dias, os interessados e o órgão do Ministério 

Público, decidirá em cinco (5) dias. § 2°. Se não houver impugnação ou 

necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco (5) dias. § 

3º. Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os 

efeitos. § 4º. Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça 

mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, 

indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser 

retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo 

assentamento. § 5º. Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o 

mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o 

cartório do Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á. § 6º. 

As retificações serão feitas à margem do registro, com as indicações 

necessárias, ou, quando for o caso, com a trasladação do mandado, que 

ficará arquivado. Se não houver espaço, far-se-á o transporte do 

assento, com as remissões à margem do registro original. Neste caso 

concreto não houve impugnação e a questão não é de alta indagação, não 

havendo necessidade de produção de prova testemunhal. O documento 

constante dos autos comprova a respectiva averbação do divórcio (id. 

26143816) Nesse sentido: REGISTRO CIVIL - MULHER CASADA - 

EXCLUSÃO DO PATRONÍMICO MARITAL - VIABILIDADE. O Código Civil de 

1916, em seu art. 240, § único, outorga à mulher casada, à conta de direito 

decorrente do casamento, a faculdade de acrescentar ao seu nome o 

patronímico de seu marido. A norma legal evidencia, pois, uma "facultas 

agendi", o que vale dizer, não a obriga a adotar o patronímico marital, nem 

a mantê-lo, se motivo plausível houver a justificar sua exclusão. (Apelação 

Cível nº1.0000.00.235358-9; 4ª Câmara Cível do TJMG; Rel.: Des. Hyparco 

Immesi; Data do julgamento: 13/02/2003). Não há, na hipótese dos autos, 

qualquer possibilidade de prejuízo a terceiros em decorrência da 

retificação do registro da requerente. A procedência do pedido, portanto, 

é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo o mais 

que dos autos consta, com fundamento no artigo 109, da Lei 6.015/73, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de determinar a 

retificação da certidão de casamento, (id. 26143816), fazendo nela 
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constar que autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja, Socorro 

Márcia Alves da Silva. P. R. I. Isentos de custas processuais (id. 

27968584). Após o decurso do prazo recursal (§ 3° do art. 109 da LRP), 

expeça-se mandado de retificação (§ 6º, do art. 109, da LRP), 

anotando-se a data do trânsito em julgado. Entregue a via original do 

documento a requerente, mediante recibo, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição. Em seguida, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 14 de 

Abril de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1015257-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA TORRES BAPTISTA (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA TORRES BAPTISTA OAB - MT9334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE ARRUDA PEREIRA (RECONVINDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1015257-98.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo os 

autos no estado em que se encontram. Defiro a AJG. A guarda, por lei, 

deve ser compartilhada entre os genitores. A guarda unilateral é exceção, 

e, assim, somente poderá ser conferida a qualquer dos genitores se 

devidamente justificado e comprovado o motivo, memso porque, em assim 

não ocorrendo, o que não a detém pode ser responsabilizado por 

abandono material e/ou afetivo, conforme o caso. O período de 

convivência da filha com os pais deve ser dividido de forma equilibrada 

entre ambos (art. 1.584, do CC), o que não se verifica na espécie. 

Intimem-se os interessados, pelo patrono comum, para emenda. Com a 

manifestação, ao Ministério Público. Em seguida, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002759-67.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. E. R. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT16746-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. D. S. P. (REQUERIDO)

T. L. D. S. (REQUERIDO)

T. S. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1002759-67.2019.811.0002. VISTOS etc. Acolho o 

pleito do Ministério Público formulado em audiência de conciliação (Id. 

20279955). Elabore-se estudo psicossocial na residência das partes, 

visando averiguar a situação fática da infante, além de outras 

considerações que a equipe multidisciplinar entender necessárias, no 

prazo de 30 (trinta) dias. O laudo deve ser juntado aos autos antes da 

audiência de instrução designada. Com o aporte dos estudos nos autos, 

digam as partes e o Ministério Público. Sem prejuízo da determinação 

acima, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal. Em seguida, diga o Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 14 de Abril de 2020. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010804-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEY ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Yuri Robson Nadaf Borges OAB - MT15046/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANNE AMARAL TOLEDO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JOANNE AMARAL TOLEDO (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010804-94.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Acolho o 

pleito do Ministério Público (Id. 17648304). Publique-se edital com prazo de 

30 (trinta) dias, a fim de divulgar a pretendida alteração de bens (art. 734, 

do CPC). Após, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009691-37.2020.8.11.0002

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

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846-O 

(ADVOGADO(A))

LIDIA MARIA SOUZA OAB - 036.848.381-95 (REPRESENTANTE)

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LUIZ DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NATHALLY AUXILIADORA RODRIGUES SOUZA (HERDEIRO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009691-37.2020.8.11.0002. VISTOS etc. O 

processo está endereçado ao Juízo de Cuiabá. Intime-se para 

manifestação. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009049-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

N. B. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURY BORGES DA SILVA OAB - MT10129-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Autos n.º PJE – 1009049-35.2018.8.11.0002 REQUERENTE: 

CRISTIANE MARMETT REQUERIDO: NEMIAS BARROSO MODIFICAÇÃO DE 

CONVIVÊNCIA Vistos, Diante do preceituado nos artigos 369 e 370 do 

Código de Processo Civil, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias, 

cumpridas as determinações, dê-se vista ao Ministério Público. Após, 

conclusos para deliberação. Intimem-se as partes Expeça-se o 

necessário. Às providências. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza 

de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008453-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA COSTA E CASTRO OAB - MT0022986A (ADVOGADO(A))

ISAIAS CAMPOS FILHO OAB - MT2470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. A. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA MIRANDA TAVARES DE ALMEIDA OAB - 023.495.681-05 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Autos n. PJE – 1008453-51.2018.811.0002. AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA CUMULADA COM OFERTA DE 

ALIMENTOS REQUERENTE: JUCENY SANTOS DE ARAÚJO REQUERIDO: 

JUCENY SANTOS DE ARAÚJO JÚNIOR, representado por sua genitora 

ANA CLÁUDIA MIRANDA TAVARES DE ALMEIDA. AÇÃO DE ALIMENTOS 

Vistos. Conforme informado no Relatório Psicossocial lançado no 

documento de ID n. 24491433, a representante legal da infante 

encontra-se residindo na cidade de Rondonópolis/MT. O artigo 147, I, do 
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Estatuto da Criança e do Adolescente é incisivo em ordenar que a 

competência para dirimir ações que envolvam crianças e adolescentes 

será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. “Art. 147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável;” 

A legislação específica é perfeitamente aplicada ao caso, conforme 

disposto no artigo 693 caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, parágrafo único: “Art. 693. As normas deste Capítulo aplicam-se aos 

processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e 

extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Parágrafo único. A 

ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de 

adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, 

aplicando-se, no que couber, as disposições deste Capítulo.” Isto posto, 

DECLINO da competência, eis que absoluta em razão da matéria, ao Juízo 

de uma das varas de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis - 

MT, onde reside atualmente o representante legal do autor, para 

prosseguimento e julgamento da presente lide. Remetam-se os autos para 

redistribuição àquela comarca com as homenagens de estilo; procedam-se 

as baixas e anotações de praxe. As providencias Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1008453-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. S. D. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA COSTA E CASTRO OAB - MT0022986A (ADVOGADO(A))

ISAIAS CAMPOS FILHO OAB - MT2470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. D. A. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA MIRANDA TAVARES DE ALMEIDA OAB - 023.495.681-05 

(REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO Autos n. PJE – 1008453-51.2018.811.0002. AÇÃO DE 

REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA CUMULADA COM OFERTA DE 

ALIMENTOS REQUERENTE: JUCENY SANTOS DE ARAÚJO REQUERIDO: 

JUCENY SANTOS DE ARAÚJO JÚNIOR, representado por sua genitora 

ANA CLÁUDIA MIRANDA TAVARES DE ALMEIDA. AÇÃO DE ALIMENTOS 

Vistos. Conforme informado no Relatório Psicossocial lançado no 

documento de ID n. 24491433, a representante legal da infante 

encontra-se residindo na cidade de Rondonópolis/MT. O artigo 147, I, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente é incisivo em ordenar que a 

competência para dirimir ações que envolvam crianças e adolescentes 

será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável. “Art. 147. A 

competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável;” 

A legislação específica é perfeitamente aplicada ao caso, conforme 

disposto no artigo 693 caput e parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, parágrafo único: “Art. 693. As normas deste Capítulo aplicam-se aos 

processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e 

extinção de união estável, guarda, visitação e filiação. Parágrafo único. A 

ação de alimentos e a que versar sobre interesse de criança ou de 

adolescente observarão o procedimento previsto em legislação específica, 

aplicando-se, no que couber, as disposições deste Capítulo.” Isto posto, 

DECLINO da competência, eis que absoluta em razão da matéria, ao Juízo 

de uma das varas de Família e Sucessões da comarca de Rondonópolis - 

MT, onde reside atualmente o representante legal do autor, para 

prosseguimento e julgamento da presente lide. Remetam-se os autos para 

redistribuição àquela comarca com as homenagens de estilo; procedam-se 

as baixas e anotações de praxe. As providencias Eulice Jaqueline da 

Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002432-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS REGINA CAMPOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO AUTOS n. 1002432-59.2018 – PJE AÇÃO DE GUARDA. 

Vistos, Intime-se a requerente para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos acerca do documento de ID. 21576695 (relatório 

do estudo psicossocial). Após, conclusos. Às providências. Várzea 

Grande – MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004906-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. G. D. M. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DESPACHO PROCESSO n.1004906-03.2018 – PJE AÇÃO DE DIVÓRCIO 

LITIGIOSO. Vistos. Diante do preceituado nos artigos 369 e 370 do Código 

de Processo Civil, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias, 

especificando, de forma justificada, as provas que pretendem produzir, 

sem prejuízo de julgamento antecipado do mérito. Após, conclusos. Às 

providências. Várzea Grande – MT. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli 

Juíza de Direito L

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009104-83.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAUCILENE DE SOUZA OSSINAGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO MARTINES GONCALVES DE AMORIM OAB - MT0021353A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO HENRIQUE MACHADO (REU)

DIEGO ALBERTO MACHADO (REU)

MARIA LUCIA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO LUIZ POZETI OAB - SP164205 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES Processo Judicial Eletrônico n. 1009104-83.2018.8.11.0002. 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da Contestação. Pelo exposto, autorizada pelo art. 203, §4º/CPC e 

Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora para, 

querendo, no prazo legal, impugnar. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 

2020. Assinado Digitalmente JOANNE DA SILVA MESQUITA Analista 

Judiciário Sede do juízo e Informações: Avenida Castelo Branco, s/nº, 

Bairro Água Limpa, Várzea Grande-MT, CEP: 78.125-700 Contatos: 

Telefone (065) 3688-8421 – e-mail: vg.3familia@tjmt.jus.br

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009612-58.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DA SILVA LEITE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIAN BENEDITO DA SILVA LEITE (REU)

Magistrado(s):

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE 

DECISÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS Vistos, Processe-se em segredo 

de justiça. Versam os autos sobre Ação Revisional de Alimentos com 

Pedido de Tutela de Urgência, movida por NICOLLAS ANDREJAS PEREIRA 

LEITE e VINÍCIUS ANDREJAS PEREIRA, representados por sua genitora, 
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ADRIANA MARIA DA SILVA LEITE, em desfavor de LUCIAN BENEDITO DA 

SILVA LEITE, devidamente qualificados nos autos. Informam que em ação 

que tramitou perante a comarca de Sinop-MT, ficou acordado que o 

demandado pagaria alimentos no valor equivalente a 31,45% (trinta e um 

virgula quarenta e cinco) por cento do salário mínimo. Dizem que o valor 

anteriormente fixado não esta sendo suficiente para suprir os seus 

gastos. Requerem, liminarmente, a majoração da verba alimentar para o 

valor equivalente a 1 (um) salário mínimo. É o breve relato. Decido. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Artigo 98 

do Código de Processo Civil. Considerando-se o preceituado pelo 

Paragrafo Único do Artigo 693 do Código de Processo Civil, mantenho o 

rito do processamento pela Lei 5.478/68. Quanto ao pedido liminar, 

manuseando os autos, verifico que não constam provas de possíveis 

alterações dos rendimentos do requerido, tendo em vista que o acordo foi 

formulado em agosto de 2015 (Documento de ID 30343569). Os alimentos 

são fixados em função das circunstâncias dos casos in concreto, o que 

significa dizer que são consideradas as possibilidades do alimentante e a 

necessidade dos alimentados. Ante o exposto, Indefiro, por ora, o pedido 

liminar, ante a ausência de elementos que autorizem sua concessão, 

reservando-me à apreciação posterior do pedido, com a vinda de novos 

elementos necessários a formação da minha convicção. Ressalto que tal 

decisão não é definitiva, podendo ser revisada a qualquer tempo, até o 

deslinde do feito, desde que venham aos autos novas provas aptas a 

formar minha convicção. Cite-se o requerido e intimem-se as partes a fim 

de que compareçam à audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento 

que designo para o dia 21/10/2020, às 14 horas, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, 

importando a ausência da parte autora em extinção e arquivamento do 

processo e da parte requerida em confissão e revelia. Na audiência, se 

não houver acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça por 

intermédio de Advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das 

testemunhas e à prolação da sentença. §8º do artigo 334 - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionada 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor a causa, revertida em favor da União ou do Estado. “Havendo 

interesse das partes em entabular acordo, poderão comparecer em Juízo, 

às terças-feiras, das 13:00 às 16:00 horas”. Ciência ao MP. Cumpra-se. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010925-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV OAB - MT17893-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TENNESSEE WILLIAN FIGUEIREDO GOMES (REU)

PATRICK FIGUEIREDO GOMES (REU)

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 

DECISÃO PROCESSO PJE. 1010925-25.2018.8.11.0002. AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. REQUERENTE: SINVAL GOMES DA 

COSTA. REQUERIDOS: TENNESSE WILLIAN FIGUEIREDO GOMES e 

PATRICK FIGUEIREDO GOMES. Vistos. Intime-se pessoalmente a parte 

autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena 

de extinção, conforme artigo 485, § 1°, Código de Processo Civil. Sendo 

negativa a certidão, intime-se via edital – prazo 20 (vinte) dias (artigo 257, 

III, Código de Processo Civil), com a mesma finalidade. Às providências. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-91.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. K. F. (AUTOR(A))

ELEM PRISCILA SOUZA KORCHAK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1000065-91.2020.8.11.0002 CERTIFICO que a contestação é 

tempestiva. Assim, IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO 

da parte requerente para, querendo, apresentar impugnação a 

contestação.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000106-97.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): GRAZIELLA ALBUQUERQUE REU: OI S/A Vistos... A audiência 

conciliatória já se realizou em 02.09.2016, conforme Id. 1988973, 

oportunidade em que a ré informou que não faria acordos envolvendo a 

empresa, que se encontra em recuperação judicial. Logo, indefiro o pedido 

de nova audiência (Id. 4741532). Apresentada a via da contestação com 

os documentos anexados em seu corpo, que apresentaram erro 

anteriormente, intime-se o autor para manifestar-se no prazo de lei. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para saneamento 

ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005833-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859-O (ADVOGADO(A))

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1005833-03.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODIRLEY NOBRE DE ALMEIDA REQUERIDO: TIM CELULAR 

S.A. Vistos... Ad cautelam, ao autor para manifestar-se sobre a petição e 

documentos nela anexados (Id. 21238045) no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para julgamento 

antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000639-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEIDE DA CONCEICAO PEDROSO CORREA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 146 de 245



Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000639-51.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODINEIDE DA CONCEICAO PEDROSO CORREA REQUERIDO: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos... Sobre os novos documentos juntados 

na impugnação manifeste-se a parte ré no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001812-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI OAB - MT22646/O-O (ADVOGADO(A))

RENAN FERREIRA BORBA OAB - MS20465 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATILIO MAGRINI NETO (MINERAÇÃO AURIFLAMA) (REU)

ATILIO MAGRINI NETO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1001812-47.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): WIDAL & MARCHIORETTO LTDA REU: ATILIO MAGRINI NETO, 

ATILIO MAGRINI NETO (MINERAÇÃO AURIFLAMA) Vistos... Opostos os 

Embargos Monitórios de Id. 19052044, suspendo a eficácia do mandado 

inicial, convertendo o rito em ordinário, conforme disposição do art. 702, § 

4º, do NCPC. Intime-se o autor a manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias e, em seguida, voltem-me os autos conclusos para julgamento 

antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELLA ALBUQUERQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

max nascimento de rezende OAB - MT16826-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico que a contestação, bem como a impugnação 

foram anexadas tempestivamente.Procedo, ainda, a intimação às partes 

para especificação das provas a serem produzidas. 25 de janeiro de 2017 

EUCARIS TAQUES PEREIRA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003339-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLARICE DE ARRUDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003339-05.2016.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARIA CLARICE DE ARRUDA RÉU: ENERGISA/MT S E N T E N Ç A Vistos... 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

PEDIDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS e 

ANTECIPAÇAO TUTELA INAUDITA “ALTERA PARS” proposta por MARIA 

CLARICE DE ARRUDA MORAES qualificado nos autos em face de 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A também 

qualificado, que, em síntese, informa e pleiteia o seguinte: Extrai-se dos 

autos em apreço que, a requerente MARIA CLARICE DE ARRUDA 

MORAES possui um imóvel localizado à Rua K, quadra 19, casa 03, bairro 

Maringá III, Várzea Grande/ MT, CEP: 78120-360. A unidade consumidora- 

UC 6/247501-0 pertence a requerente há aproximadamente 20 (Vinte) 

anos. Aduz que, no primeiro semestre do ano de 2016 exatamente no dia 

15/04, a requerente recebeu em sua residência a Energisa para uma 

inspeção na instalação elétrica na UC 6/247501-0, e segundo o 

funcionário da empresa Energisa encontrou uma “irregularidade” que 

provocou o faturamento menor do consumo de energia. Aduz ainda que, 

após a inspeção o funcionário trouxe um documento para o esposo da 

requerente assinar, que como não concordou não assinou o documento. 

Salienta que, não concordaram com essa irregularidade. Relata a 

requerente, que após 13 dias da inspeção foi realizada a leitura no dia 

28/04/2016 que gerou a fatura de R$ 17,81 (dezessete reais e oitenta e 

um centavos), passando mais 30 dias dessa data a próxima leitura veio no 

valor de R$ 51,19 (cinquenta e um reais e dezenove centavos). Salienta 

ainda que, para a surpresa da consumidora a fatura gerada em 

30/05/2016 teve o valor de R$ 2.099,28 (dois mil noventa e nove centavos 

e vinte e oito centavos), sob a justificativa de ser fatura de recuperação 

de consumo, não registrado, dos meses novembro de 2015 até março de 

2016 (05 meses). Afirma que desconhece o consumo cobrado na fatura 

de valor R$ 2.099,28. E por não efetuar o pagamento na data aprazada 

18/07/2016, a ENERGISA suspendeu o fornecimento da energia na UC 

6/247505-0. Salienta ainda que, a requerente sempre pagou suas faturas 

mensais corretamente, de modo que seu nome nunca esteve cadastrado 

em órgão de proteção ao credito (SPC, SERASA), como encontra-se hoje. 

Ao final a autora requer: as benesses da gratuidade da justiça, seja 

deferido a tutela antecipada conforme o requerido, a citação e intimação 

da requerida, seja declarada nula as faturas mencionadas, seja 

condenada a requerida as custas processuais e honorários advocatícios, 

bem como ao pagamento de indenização por dano moral. Com a inicial a 

autora protocolou declaração de hipossuficiência, comprovante de 

endereço, procuração e documentos de prova. Recebi a peça inicial deferi 

a tutela conforme requerido pela autora, determinei a citação da requerida. 

Devidamente citada, tempestivamente a requerida protocolou sua 

contestação. A requerida apresenta a tese de trata-se de recuperação de 

consumo, no entanto apresenta fotos da unidade consumidora da autora 

demonstrando tratar-se de desvio do aparelho registrador de consumo. 

Alega ter agido no exercício regular do direito. Apresenta ainda o TOI - 

TERMO DE OCORRENCIA E INSPEÇÃO. 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 Trata-se de ação indenizatória c/c pedido 

expresso de tutela antecipada, em que a autor pleiteia indenização por 

danos morais bem como ainda a repetição do indébito dos valores 
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cobrados a maior pela empresa ré. As argumentações do autor, de que 

não possui dívidas com a ré, merecem ser acolhidas. Em se tratando de 

alegação negativa, e, de ter sido acionada a ré a defender-se, a mesma 

trouxe aos autos a argumentação de que, trata-se de valores cobrados e 

que agiu no exercício regular do direito. Apresentou em sua defesa, assim 

como, na instrução telas sistêmicas produzidas de forma unilateral, 

apresentou ainda o TOI- Termo de Ocorrência e Inspeção, documento 

esse detalhado capaz de demonstrar com riqueza de detalhes e dados o 

ocorrido no aparelho medidor. No entanto, a requerida demonstrou tais 

documentos acima indicados sem validade alguma, vejamos a exemplo que 

o TOI fora confeccionado sem a assinatura da autora, poderia ao menos a 

requerida solicitar assinatura de algum vizinho, para que assim aquele 

documento pudesse me convencer de que a ré agiu de forma correta e no 

verdadeiro exercício regular do direito. A propósito: RECURSO DE 

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ APELO DE FORMA 

MONOCRÁTICA DIANTE DE JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DAS 

QUESTÕES – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE 

IRREGULARIDADES NO SISTEMA DE MEDIÇÃO – DÉBITO APURADO 

UNILATERLAMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – TERMO DE 

OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU O PREVISTO NA 

RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA 

CONSUMIDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Ainda que a Recorrida tenha sido notificada acerca do 

resultado da inspeção do medidor de energia, nos termos da 

jurisprudência pátria, está correta a desconstituição dos débitos apurados 

no procedimento, eis que a Agravada nega que tenha presenciado a 

inspeção e a assinatura constante no Termo de Ocorrência e Inspeção 

(TOI), não condiz com aquelas firmadas na procuração, declaração de 

hipossuficiência e identidade da Recorrida. 2- É considerada unilateral a 

perícia em equipamento de medição de energia, quando a assinatura 

constante na correspondência encaminhada à Agravada, a fim de 

cientificá-la da data da realização da vistoria não condiz com as apostas 

pela Recorrida em seus documentos pessoais, em especial quando a 

perícia é realizada em data diversa daquela constante na 

correspondência, sem prova de que a consumidora tenha sido cientificada 

dessa alteração. Fatos que impossibilitam o contraditório e não serve de 

suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de 

faturamento. 3- Se indevida a apuração e ilegítimo o faturamento 

excedentes, a cobrança de pagamento deles advinda, sob pena de 

suspensão do serviço, configura dano moral passível de reparação. (Ag 

65248/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 

13/09/2018) (TJ-MT - AGV: 00652480320188110000652482018 MT, 

Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 

05/09/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de 

Publicação: 13/09/2018) Vislumbro ainda que, por várias vezes o autor 

tentou resolver administrativamente a celeuma, e, sem sucesso. O que 

culminou na presente ação! A ré limitou-se alegar, em sua genérica 

contestação, que danos não causou ao autor. Não teve o autor outra 

saída que pudesse resolver o seu “problema”, mesmo após por vários 

meses tentando resolver administrativamente este imbróglio. DO NEXO 

CAUSAL O nexo causal é o vínculo existente entre a conduta do agente e 

o resultado por ela produzido; examinar o nexo de causalidade é descobrir 

quais condutas, positivas ou negativas, deram causa ao resultado 

previsto em lei. Assim, para se dizer que alguém causou um determinado 

fato, faz-se necessário estabelecer a ligação entre a sua conduta e o 

resultado gerado, isto é, verificar se de sua ação ou omissão adveio o 

resultado. Trata-se de pressuposto inafastável na seara cível apresenta 

dois aspectos: físico (material) e psíquico (moral). Logo concluo que, por 

inércia da requerida em não ser proativa em resolver a celeuma em baila, é 

que a ela deve ser depositada toda a culpa acerca do questionamento do 

requerente. Provado o dano sofrido pela autora e culpa da ré, possuem o 

dever de indenizar, não se cogitando em eximir da responsabilidade, o que 

foi defendido pela reclamada em sua contestação, alegando lisura no 

procedimento de devolução dos valores cobrados a maior. DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL A responsabilidade, no presente caso, é 

objetiva, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento (art. 14 do 

CDC), devendo o empreendedor suportar os ônus decorrentes da 

atividade financeira, tal como dela aufere os lucros. Os fornecedores 

respondem pelos danos causados pela prestação dos seus serviços ou 

produtos defeituosos, ainda quando decorrentes de fraude praticada por 

terceiros, já que assumem em sua atividade empresarial o risco do 

negócio. Ressalte-se que se trata de relação de consumo, sujeita, 

portanto, às normas da Lei nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), motivo pelo qual deve ser levada em conta a vulnerabilidade 

do consumidor. Da leitura do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

verifica-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e, 

somente não responderá pela reparação dos danos causados se provar 

que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do 

consumidor ou de terceiros. Igualmente, pela teoria do risco do 

empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços, tem o 

dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, 

independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da 

atividade de produzir, distribuir e comercializar ou executar determinados 

serviços. DO DEVER DE INDENIZAR A sociedade estabelece regras que 

visam inibir as condutas prejudiciais às pessoas, em que transgredida a 

norma, deve o prejudicado ser ressarcido. Comprovada a conduta 

negligente da ré, com reflexos negativos na vida do autor, não há como 

negar-lhe a restituição do dano puramente moral, que está no sofrimento, 

injusto e grave, infligido por aquele ato público, de valor social 

desprimoroso. Em se tratando no direito privado, a indenização cabe à 

parte prejudicada cujo direito fora violado, tendo como respaldo o art. 927 

e seu parágrafo único, do Código Civil vigente, que in verbis: Art. 927. 

Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de indenizar o 

dano, independentemente da culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem. A nível desse dano é 

feito de forma subjetiva, ainda mais se tratando de situações como no 

caso em comento. Nas sábias palavras de Wladimir Valler, a noção de 

dano está indissoluvelmente relacionado com quem sofreu a lesão. DO 

VALOR DA INDENIZAÇÃO O valor pecuniário da indenização a ser fixado 

deve considerar o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade 

econômica da parte pagadora, a fim de que não resulte inexpressiva para 

o causador do dano. Encerrado esse deslinde, cabe-me a aquilatar se 

realmente houve dano moral perpetrado contra a parte autora. Certo é que 

sim, pois o fato da empresa ré não providenciar o que era de direito do 

autor, dando causa assim a dor, sentimento profundo de hipossuficiência 

ante a prestadora, ainda mais sendo serviço que é de uso essencial a 

vida, ou, a continuidade a vida! Inclusive estamos falando de direitos 

garantidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Vejamos que 

quando se fala em: o “ser” enquanto “humano” é compreender que este 

possui necessidades básicas, que vão além das necessidades vitais, 

necessidades estas que quando supridas lhe conferem dignidade e lhe 

distinguem do “ser” enquanto “animal”. O respeito à dignidade da pessoa 

humana, princípio fundador da ordem constitucional brasileira, implica na 

garantia de elementos mínimos para a manutenção da vida em condições 

dignas. Nesse contexto, traz-se ao debate o chamado mínimo existencial, 

ou seja, o conjunto de condições materiais essenciais para a existência 

humana digna. Em outras palavras, com base na ideia de que existem 

direitos que, por seu conteúdo e importância, devem ser considerados 

fundamentais, mesmo quando não previstos expressamente no texto 

constitucional (permissão concedida na ordem constitucional brasileira 

pelo artigo 5º, § 2º da Carta Constitucional de 1988), pode-se 

compreender que, alguns conteúdos mínimos concretizadores de direitos 

fundamentais, delimitados em um mínimo essencial à vida digna, devem ser 

garantidos constitucionalmente. É nesse contexto que emerge o 

questionamento sobre a possibilidade de o acesso à energia elétrica 

compor o mínimo essencial para a concretização de alguns direitos 

fundamentais. Isto é, admitindo-se a indispensabilidade do acesso à 

energia elétrica para a caracterização de uma vida condigna, cabe análise 

da possibilidade de esse acesso constituir-se em um direito emergente do 

mínimo existencial, devendo-se investigar a sua importância, tanto para o 

desenvolvimento social e cultural, quanto para a promoção de qualidade 

de vida. A inserção de direitos sociais nas constituições ao longo do 

século XX trouxe uma nova perspectiva ao constitucionalismo mundial. 

Trata-se do constitucionalismo social, que fixa suas bases no 

reconhecimento dos direitos sociais como instrumentos de promoção do 

bem-estar social. A partir da consolidação do constitucionalismo social o 

Estado deixa de ser coadjuvante nas relações que envolvem a esfera 

privada e passa a assumir um papel de protagonista também nessas 

relações. O Estado, que até então se limitava a regular às normas de 

mercado com uma concepção de não intervenção, passa a regular 

também as relações entre particulares. Assim, a esfera social deixa de 
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ser um espaço de livre negociação entre os particulares e torna-se um 

espaço de atuação do Estado com o objetivo de equilibrar as relações 

privadas e promover a construção de uma sociedade mais justa e 

solidária. A nova ótica do Estado coloca em pauta a ideia de justiça social. 

Os serviços de energia elétrica são, sem dúvida, relações de consumo, 

considerado fornecedor a empresa de energia elétrica, na forma do art. 3º 

do CDC. e os usuários são consumidores na forma do art. 2 e parágrafo 

único da norma consumerista. Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou 

jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1º Produto é 

qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º Serviço é 

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 

remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e 

securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. O 

serviço de energia é serviço público essencial, subordinado ao princípio 

da continuidade, na forma do art. 22 do Código do Consumidor, da mesma 

forma que o serviço de telefonia e água. Enuncia o art.22 e seu parágrafo 

único do CDC, que " 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" Cumpre registrar 

que a Portaria nº 03/99 da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da 

Justiça (publicada em 19/0399), reconheceu como serviço essencial o 

fornecimento de água energia elétrica e telefonia. É dever do fornecedor 

zelar pela veracidade e correção dos débitos que registra, devendo 

adotar todas as medidas cabíveis para evitar a ocorrência de cobranças 

por serviços não utilizados, bem como também é dever das prestadoras 

de serviços zelar sempre pelo bom funcionamento, pela boa prestatividade 

de seus serviços ofertados a seus consumidores. Dessa forma evitar 

situações ardilosas, que acarretam danos desnecessários ao consumidor, 

observando os princípios da segurança e boa-fé que regem as relações 

de consumo. “Ex Positis” Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste 

feito e concluindo pela culpa efetiva da empresa demandada, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Indenização 

por danos Morais, para o fim de DECLARAR INDEVIDO os valores 

cobrados a maior da Unidade Consumidora nº UC: 6/247501-0, lançado 

pela ré, para tanto determino seja feito nova leitura dos valores referentes 

aos meses questionados, com padrão da média aritmética e estatística 

faturada. CONDENO o réu a proceder à reparação dos danos morais a 

autora, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Para fins de liquidação da sentença, o valor 

deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde o evento danoso 

(Súmula 54, do STJ[1]), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a 

fixação (Súmula 362, do STJ[2]), considerando que a relação aqui 

discutida é extracontratual. CONFIRMO em definitivo a tutela de ID.nº 

32174889. CONDENO a parte ré, ainda, em custas processuais, bem 

como, honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre 

a condenação, valor este que após atualizado deverá ser depositado em 

favor do: FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA DEFENSORIA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ 02.528.193/0001-83 a ser 

recolhido no Banco do Brasil S/A, Agencia 3834-2, Conta Corrente 

1041.050-3 Transitada em julgado, intime-se a parte autora para querendo, 

proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de arquivamento. 

PUBLIQUE-SE INTIME-SE CUMPRA-SE. Várzea Grande–MT, 02 de agosto 

de 2019 (assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] Os 

juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de 

responsabilidade extracontratual. [2] A correção monetária do valor da 

indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000639-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEIDE DA CONCEICAO PEDROSO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1000639-51.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ODINEIDE DA CONCEICAO PEDROSO CORREA REQUERIDO: 

UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos... Sobre os novos documentos juntados 

na impugnação manifeste-se a parte ré no prazo de 15 (quinze) dias. 

Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009353-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS OAB - MT25348/B-B (ADVOGADO(A))

IZABEL FERREIRA DE SOUZA OAB - MT0017685A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009353-68.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANA PAULA DIAS REU: INSTITUICAO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE-IEMAT Vistos... Por verificar que a decisão de Id. nº 

28832587 não foi publicada por problemas sistêmicos, conforme 

certificado à Id. nº 30118658, hei por bem em reabrir o prazo para ambas 

as partes se manifestem nos termos da decisão retro. No impulso, cancelo 

a audiência outrora marcada e designo nova audiência de instrução para o 

dia 14/04/2020, às 16:00 horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002975-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente, impulsiono os autos com intimação a parte autora para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Várzea Grande, 14 de abril 

de 2020. Tânia Sebastiana Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008438-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DE ARRUDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DEMETRIO OAB - MT15904-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1008438-19.2017.8.11.0002. SENTENÇA 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

interposta por TATIANA DE ARRUA E SILVA em desfavor do BANCO DO 

BRASIL S.A, alegando que tomou conhecimento da inscrição de seu nome 

em órgãos restritivos de crédito por dívida junto ao réu, todavia, não 

contraiu qualquer empréstimo capaz de ensejar a restrição. Diz ter-se 

dirigido diversas vezes até o banco para resolver a situação, mas sempre 

foi ignorado. Outrossim, afirma que a restrição vem-lhe causando 

prejuízos. Requer a concessão de tutela antecipada para baixa do 

apontamento e, ao final, a declaração de inexigibilidade da dívida e 

condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 

15.000,00 ( quinze mil reais). A autora juntou procuração e documentos. 

Concedi a tutela antecipada, sendo ofertada a contestação prontamente 
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pela requerida que informou o cumprimento da medida liminar. Em 

preliminar aponta ser inepta a inicial por serem confusas as teses 

arguidas, além do que inexistem provas quanto ao direito invocado. No 

mérito, aduz que a autora assumiu a condição de avalista na Cédula de 

Crédito Bancário, no valor originário de R$ 108.694,49 (cento e oito mil 

seiscentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), sendo 

jocosa a alegação do autor de nunca ter contraído dívida perante a 

instituição financeira. Por entender que o autor não sofreu dano, ao 

contrário, falta com a verdade e tenta praticar o crime de estelionato, 

requer a improcedência do pedido e a extração de cópias dos autos para 

o Ministério Público para apuração dos crimes de estelionato e fraude 

processual, bem como, à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração 

de falta funcional do advogado do autor. Junta procuração e 

substabelecimentos, bem como cópias do contrato onde consta a 

assinatura da autora e concordância com as cláusulas do famigerado 

contrato. vieram-me os autos conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipada por não vislumbrar a 

necessidade de outras provas além das que já constam nos autos. Versa 

o pedido acerca de declaração de inexistência de débito com pedido de 

indenização, em que o autor aponta não ter mantido com o réu relação 

comercial que desse amparo à restrição creditícia em seu nome. DA 

INÉPCIA DA INICIAL Rejeito a preliminar por entender que a petição inicial 

não é confusa a ponto de dificultar seu entendimento, além do que, no que 

tange à alegada inexistência de provas, tratar-se de matéria afeta ao 

mérito. I – DO DÉBITO: A discussão aqui travada é de fácil digressão, 

bastando analisar se o autor é responsável pela dívida objeto da restrição. 

Ofertada defesa, o autor afirmou que “não contraiu qualquer empréstimo 

junto ao Banco do Brasil capaz de ensejar a referida inscrição dos seus 

dados cadastrais nos serviços de proteção ao crédito.” Apesar disso, 

observo que a autora apôs sua assinatura na Cédula juntada na condição 

de avalista, juntamente com o representante legal da empresa Comércio de 

Bijuterias campos LTDA -ME, Claudinei Ferreira e Graziele Almeida C. 

Ferreira. Ou seja, ao contrário do afirmado na inicial, a autora tinha ciência 

de dos contratos de empréstimo firmados com o réu, e quando informada 

tal situação, manteve sua postura de desconhecimento dos fatos. Ora, a 

tese não me poderia ser mais pueril e descabida, pois contraria totalmente 

as alegações da inicial de que inexistiria qualquer relação jurídica entre as 

partes, bem como, o teor da proposta de acordo supra citada, em que a 

autora, de forma livre e espontânea, reconhece a inadimplência do 

contrato. Logo, tenho que não pode o autor alegar desconhecimento da 

dívida, tão pouco do contrato. DA MÁ-FÉ A conduta da autora com o 

ingresso desta ação evidencia caráter de total temeridade, com nítida 

intenção de induzir o juízo a erro com teses falaciosas. A proposta de 

quitação subscrita pela autora demonstra que tinha conhecimento da 

Cédula de Crédito Bancário ora em discussão, há muito inadimplida. 

Contando teses inverídicas a autora logrou êxito na obtenção de tutela 

antecipada para baixa da restrição creditícia proveniente de tal débito, e 

mesmo depois de desmascarada sua armação, manteve postura de 

ignorância com relação aos fatos, mediante a absurda alegação. A autora, 

portanto, comete as condutas previstas no art. 80, I, II, III, do CPC. Com 

relação a seu advogado, não vislumbro elementos que me levem a concluir 

pela temeridade de seus atos, pois é certo que o advogado exerce a 

função de representante da parte perante o juízo quando do ingresso de 

ações judiciais, todavia, não quer dizer que tenha ingressado com esta 

demanda com a nítida intenção de obter resultado ao arrepio de fato 

incontroverso. DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido desta 

Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais. REVOGO 

A TUTELA DEFERIDA NO ID. Nº 10679001, DETERMINO a expedição de 

contramandado. Em face ao princípio da sucumbência, condeno a autora 

ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 

R$ 3.000,00 (três mil reais), ante o caráter não condenatório da sentença, 

com a ressalva do art. 12 da Lei n.º 1.060/50. Condeno a autora ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 2% sobre o valor 

da causa, com fundamento no art. 80, I, II, e III, do CPC. Sem prejuízo, 

remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público para apuração de 

eventual crime perpetrado pelo autor. Deixo de condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais por ser beneficiário da justiça gratuita. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea Grande–MT, 04 de agosto 

de 2019. (assinado digitalmente por) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002715-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DA COSTA MARTINS (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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002715-82.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALDAIR DA COSTA MARTINS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO Vistos... ALDAIR DA COSTA MARTINS propôs neste juízo 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA E RESTRIÇÃO INDEVIDA em 

face do BANCO BRADESCO S/A. A promovente alega que, ao tentar 

efetuar compras junto ao mercado fomentador através do sistema de 

crediário do comercio local, ao submeter seu nome para apreciação de 

crédito, para sua infelicidade lhe foi negado, sob argumento de que seu 

nome consta incluso nos órgãos de proteção ao credito (SERASA /SCPC), 

decorrente de um suposto debito. Afirma que em momento algum firmou 

contrato com a requerida. Ao final requer seja deferido a liminar da forma 

requerida, seja condenada a requerida a indenizar o autor em danos 

morais no aporte de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), requer o 

julgamento antecipado da lide, a condenação da requerida em custas 

processuais e honorários advocatícios. Com a peça inicial o autor juntou 

procuração, declaração de hipossuficiência, e, documento de 

comprovação. Deferi a petição inicial, deferi a tutela conforme o requerido 

e determinei a citação da requerida. Devidamente citada a requerida 

apresentou sua peça de contestação e nela arguiu que agiu no exercício 

regular do direito, afirma que o presente processo deve ser extinto uma 

vez que não consta dos autos o requerimento administrativo provando 

interesse em resolver e agir de forma administrativa. Afirma estar 

prescrito a pretensão da autora, uma vez que fora protocolada a peça 

inicial após 04 (quatro) anos do evento causador. Ao final requer seja 

indeferido os pedidos elencados pela autora, requer ainda seja acolhido a 

prejudicial de mérito para extinguir o processo com julgamento do mérito, 

ante a prescrição do direito autoral. Devidamente intimada o autor propôs 

impugnação a contestação. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Julgo esta ação antecipadamente por não terem as partes assim 

manifestado acerca da dilação de provas. Cumpre ressaltar que o 

magistrado tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, 

desprezando a produção de provas ao constatar que as provas 

documentais acostadas aos autos possui suficiente força probante para 

nortear e instruir seu entendimento. Assim, nada impede que o juiz julgue 

desde logo a causa. Assim, em regra, quando a matéria controvertida nos 

autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa 

estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa 

avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a 

lide. Com efeito, a finalidade das provas é a formação da convicção do 

julgador em torno dos fatos, razão pela qual o juiz é o destinatário das 

provas, visto que é ele que deverá se convencer das verdades dos fatos 

para dar a solução jurídica à demanda. A proposito colaciono o 

entendimento alicerçado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso. Para dar correta solução jurídica ao litígio. O juiz pode 

dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do 

feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure 

supressão do direito de defesa das partes. Estando os fatos 

demonstrados por documentos, desnecessário a dilação probatória" 

(TJMT - Ap 58294/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/07/2016, Publicado no DJE 

01/08/2016) DOS FATOS Trata-se de Ação Declaratória c/c Danos Morais, 

alegando o autor que não possui débitos com o réu por não possuir 

relação comercial, sendo indevida a restrição de crédito lançada em seu 

nome. Após análise dos fatos e provas, entendo que a pretensão 

inaugural não deve prosperar. A autora irresigna-se contra restrição 

lançada em seu nome por débito de R$ 179,57 (cento e setenta e nove 

reais e cinquenta e sete centavos) que diz não reconhecer pela ausência 

de contratação. Ao ofertar sua contestação o réu não trouxe aos autos 

documentos capazes de me convencer acerca de que a contratação foi 

legitima e que a autora está agindo de má fé, se socorrendo do abarrotado 

Poder Judiciário para ver sua necessidade sanada. Doutra banda vejo que 
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a autora afirma categoricamente desconhecer tal relação jurídica com a 

requerida, e, torna a afirmar que razão não assiste a requerida. Já a 

empresa demandada, arguiu em sede de preliminar a falta de interesse de 

agir da autora, pois, uma vez que os documentos acostados na peça 

vestibular não são suficientes para prestar de provas na presente 

celeuma, arguiu ainda acerca da ocorrência da prescrição da pretensão 

de reparação civil. DA PRESCRIÇÃO Tenho que a prejudicial de prescrição 

deve ser acolhida. Cumpre frisar que na ação de reparação civil, o prazo 

para que a demanda seja proposta é de 03 (três) anos, como determina o 

art. 206, V, do Código Civil de 2002, com entendimento consolidado nos 

Tribunais deste rincão. Art. 206. Prescreve: ... § 3º Em três anos: ... V - a 

pretensão de reparação civil; Vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO MORAL. PRESCRIÇÃO DO 

DIREITO DE AÇÃO. A PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL PRESCREVE EM 

TRÊS ANOS. ART. 206 , § 3º , V DO CC. RECONHECIMENTO DA 

PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Versa o presente caso sobre 

direito à indenização por dano moral de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais), sob a alegação de que, por conta de denúncia 

infundada, recebida pela autarquia-requerida, a autora, sofreu forte abalo 

emocional, desenvolvendo sérios problemas de saúde. 2. Revela-se bem 

decretada a prescrição da ação. Por força do artigo 206, § 3º, inciso V, do 

Código Civil, o prazo prescricional em ações que visam a reparação civil 

por dano moral é de 3 anos. 3. A fluência do prazo prescricional deve 

seguir o princípio da actio nata, iniciando-se no momento em que nasceu o 

direito de ação. In casu, o termo inicial do prazo prescricional para o 

manejo da ação de reparação civil se deu com a intimação da autora sobre 

a extinção do procedimento disciplinar, em dezembro de 2004 (f. 233). 4. 

Assim, o fato que gerou os danos que a autora deseja ver reparado 

ocorreu em dezembro de 2004 e a ação somente foi ajuizada em janeiro 

de 2009, momento em que a pretensão deduzida já estava fulminada pela 

p r e s c r i ç ã o .  5 .  A p e l a ç ã o  d e s p r o v i d a .  ( T R F - 3  -  A C : 

00022007620094036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

NELTON DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/08/2017, TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/08/2017) 

Encerrado este deslinde, necessário se faz analisar outros pontos da 

presente demanda. A requerida não juntou em sua contestação o eventual 

contrato, causador do questionamento aportado pela requerente. Não 

provou a possível origem da dívida, o que fora defendido pelo autor em 

sede de impugnação. Na verdade o que impede de condenar a requerida 

por danos morais é a tese ocorrência da prescrição, pois como dito 

alhures a requerida não aportou nos autos o contrato e nem tampouco 

trouxe provas inequívocas do motivo que deu origem a inserção da 

inscrição indevida do nome da autora no rol ou no cadastro dos 

inadimplentes. Analisado integralmente e detidamente os autos em 

comento, tenho que os pontos controvertidos se tornam incontroversos e 

a esta altura. Não há mais nada o que aquilatar aqui. Ex positis. ANTE O 

EXPOSTO, CONHEÇO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO e, por consequência, 

DOU ESTA AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL COMO EXTINTA, nos termos do 

art. 487 II, do CPC. No mais CONFIRMO a tutela concedida no ID. Nº 

12670035. CUSTAS PROCESSUAIS PELO AUTOR, cuja obrigação deverá 

ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. CONDENO-O, outrossim, 

ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 

R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando o baixo valor atribuído 

à causa, nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, ante o caráter não 

condenatório desta sentença, com a ressalva do art. 98, § 3º, do novo 

Código de Processo Civil[1]. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, e 

não havendo manifestação das partes, arquivem-se com as devidas 

baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Várzea 

Grande-MT, 06 de agosto de 2019. Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] 

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010293-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SANTOS RAMOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAUL SILVA DE BARROS (REQUERIDO)

EDUARDO CASTRO DE DEUS (REQUERIDO)

NELAD COSTA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010293-28.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: BRUNO SANTOS RAMOS REQUERIDO: SAUL SILVA DE 

BARROS, EDUARDO CASTRO DE DEUS, NELAD COSTA TEIXEIRA Vistos... 

Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a cópia do 

presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com as 

nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1037754-86.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO REBESCHINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1037754-86.2019.8.11.0041. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: FABRICIO REBESCHINI 

Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) deprecado(s), servindo a 

cópia do presente de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de origem com 

as nossas homenagens, observadas as formalidades legais. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000413-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE GOMES RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANI CRISTINA BRAGA MOREIRA OAB - MT20234/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN ROBERT NAHRA FILHO OAB - PR73536-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000413-80.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): EDILENE GOMES RIBEIRO REU: COSTA RICA MALHAS E 

CONFECCOES LTDA Vistos... Por não verificar a possibilidade de 

julgamento antecipado e por levar em conta que as circunstâncias da 

causa presumem ser improvável a transação em audiência preliminar e 

pela economia e celeridade processuais, passo ao saneamento do feito. 

Delimito que a prova deverá ser quanto ao defeito no produto que a autora 

alega ser de qualidade inferior, o motivo pelo qual houve o desbotamento 

de diversas peças, bem como, a comprovação dos gastos que alega ter 

sofrido. Por não ser a relação de consumo, considerando que a autora 

não era destinatária do tecido, caber-lhe-á a prova do desbotamento do 

tecido (peças de roupa) e os gastos que sofreu, bem como, quantas 

peças foram devolvidas pelos consumidores. Quanto à ré, deverá 

comprovar que não havia defeito no tecido adquirido pela autora e que os 

desbotamentos, acaso existentes, foram ocasionados por mau uso – 

lavagem contrária à recomendação. Intimadas as partes quanto ao 

interesse na dilação probatória, a ré pediu a realização de perícia e oitiva 

de testemunhas. Defiro as provas e para realização da perícia, nomeio o 

Engenheiro Têxtil Antônio Marcos do Nascimento, com endereço 

profissional na Fiação Cooperfibra, sito na Av. Brasilia, n.º 3291, Bairro 

Campo Real II, em Campo Verde-MT. Intimem-se as partes para apresentar 

quesitos e indicar assistentes técnicos, querendo, no prazo comum de 15 

(quinze) dias. Após, intime-se o Sr. Perito para informar o interesse na 

nomeação. Em caso positivo, considerando tratar-se de processo judicial 
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eletrônico, deverá apresentar sua proposta de honorários, ao que lhe 

faculto o prazo de 15 (quinze) dias a tanto. Assim sendo, intime-se a ré 

para depósito integral dos honorários e assim feito, devendo o expert ser 

intimado a início dos trabalhos periciais, que deverão ser apresentados no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias. Juntado o laudo nos autos, às partes 

para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias e conclusos para 

designação de audiência instrutória. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003620-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAX FRIEDRICH KOHLHASE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS OAB - MT7888-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))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003620-53.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): MAX FRIEDRICH KOHLHASE REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Por não verificar a possibilidade 

de julgamento antecipado e levando-se em conta que as circunstâncias da 

causa presumem ser improvável a transação em audiência preliminar, pela 

economia e celeridade processuais passo ao saneamento do feito. 

Postergo a análise da preliminar de NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO 

VALOR DA CAUSA, por entender que além de se confundir com o mérito, 

necessário se faz a realização do laudo pericial para estipulação de 

valores. DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL No tocante à substituição da 

seguradora ré pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT 

entendo que tal alteração subjetiva, que venho aplicando nos casos da 

mesma natureza, tem por fim aplicar o previsto em normatização da 

Fenaseg, bem como, facilitar a análise e pagamento das indenizações 

pleiteadas, ao passo que não gera qualquer prejuízo às partes envolvidas, 

especialmente à autora. Diante disso, DEFIRO A SUBSTITUIÇÃO 

PROCESSUAL da ré pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT, determinando que o cartório promova as devidas alterações no 

pólo passivo, retificando-se a capa dos autos e os dados de distribuição 

no sistema PJE. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que A 

ausência de requerimento administrativo não implica carência de ação por 

falta de interesse de agir, não se podendo estabelecer que o acesso à 

justiça seja condicionado a prévio pedido de pagamento administrativo, 

sob pena de afronta à garantia constitucional estabelecida no art. 5º 

XXXV da CF "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito". DA AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML. O laudo do IML não 

se denota o único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da 

vítima, que pode ser comprovada mediante outros documentos firmados 

por profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS Entendo não ser requisito a resposta positiva da 

seguradora quanto ao pagamento do prêmio na esfera administrativa, e o 

STJ pacificou o entendimento de que o esgotamento da instância 

administrativa não é condição para o ingresso na via judicial. Motivo pelo 

qual, rejeito a preliminar e indefiro o pedido. DO DEFEITO DE 

REPRESENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA - FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO 

PROCESSO. Rejeito a preliminar por verificar que a procuração foi 

devidamente juntada à Id. n° 19521225. No mais, não havendo matéria de 

ordem pública que mereça apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

remetendo-o à instrução e delimito que a prova deverá versar sobre a 

quantificação da lesão sofrida pela parte autora mediante perícia médica. 

No caso concreto, é incontroversa a ocorrência do acidente de trânsito e 

das lesões dele decorrentes, mas não a extensão da invalidez da autora. 

A condição de hipossuficiência do autor não deve apenas ser examinada 

sob o aspecto técnico e informativo, mas também deve ser observada a 

sua incapacidade econômico-financeira, visto que litiga sob o pálio da 

gratuidade de justiça e, sendo imprescindível a produção de prova pericial 

para a solução da lide, entendo ser cabível a inversão do ônus da prova, 

pelo que desde já o faço, ficando a parte requerida responsável pelo 

pagamento das custas periciais. Ainda, há maior facilidade à requerida em 

produzir a prova, principalmente porque se questiona o grau de 

incapacidade advinda da lesão sofrida pelo autor, de modo que é seu o 

ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC. 

Nesse contexto, por ser a prova pericial relevante e necessária para 

comprovar se das lesões sofridas decorreu invalidez permanente e, em 

caso positivo, se foi total ou parcial (neste caso, o segmento corporal 

atingido), completa ou incompleta (e o grau de repercussão: intensa, 

média, leve ou residual). Dessa forma, considerando a necessidade da 

prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o médico Dr. João 

Leopoldo Baçan (CRM 5753), com endereço profissional na Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower 9º andar, sala 908, Centro Cuiabá-MT e 

fone 99601-1639, (E-mail: joao_bacan@yahoo.com,br) para realização da 

perícia, independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 

422, do CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente 

quesitos e, caso queira, assistente técnico. Para tanto, arbitro os 

honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Na forma do 

art. 426, II, do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem 

respondidos pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez 

permanente e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor 

está incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor do Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Consigno ainda, que as partes 

podem, no prazo de cinco dias, pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, 

nos termos do art. 357, § 1º. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001020-64.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS AZEVEDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT11997-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001020-64.2016.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARCOS AZEVEDO DA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LÍDER Vistos... Intime-se o Sr. Perito para no prazo de 10 

dias, juntar aos autos, o laudo pericial realizado. Feito isso, digam as 

partes no prazo comum de quinze dias e conclusos para sentença. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002100-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANE DE ARRUDA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333-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 
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(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 DECISÃO Processo: 1002100-63.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): LAURIANE DE ARRUDA OLIVEIRA REU: SEGURADORA LÍDER 

Vistos... Tendo em vista a impossibilidade da realização da perícia pelo 

perito outrora nomeado, revogo sua nomeação, em substituição, nomeio o 

médico Dr. João Leopoldo Baçan (CRM 5753), com endereço profissional 

na Rua Barão de Melgaço, nº 2754, Ed. Work Tower 9º andar, sala 908, 

C e n t r o  C u i a b á - M T  e  f o n e  9 9 6 0 1 - 1 6 3 9 ,  ( E - m a i l : 

joao_bacan@yahoo.com,br )  para rea l i zação da  per íc ia , 

independentemente de termo de compromisso, na forma do art. 422, do 

CPC. Concedo o prazo de cinco dias para que o autor apresente quesitos 

e, caso queira, assistente técnico. Para tanto, arbitro os honorários 

periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). Na forma do art. 426, II, 

do CPC, apresento os seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos 

pelo expert: 1) Informe o médico a real existência de invalidez permanente 

e se foi causada pelo acidente narrado na inicial. 2) O autor está 

incapacitado para o exercício de suas funções habituais? 3) O autor 

possui todos os movimentos normais e originais dos membros afetados? 

Em caso positivo, indique o Sr. Perito a graduação da lesão dos membros 

afetados. A ré deverá depositar a integralidade dos honorários no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Intime o Sr. 

Perito para que, em aceitando, designe data e horário para início dos 

trabalhos periciais, intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Apresentado o 

laudo, fica desde já autorizado a expedição de alvará em favor do Sr. 

Perito, e após, às partes para manifestação no prazo comum de 05 (cinco) 

dias. Após, conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003591-03.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON BENEDITO FORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003591-03.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: ARILSON BENEDITO FORTES REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por ARILSON 

BENEDITO FORTES em desfavor do BANCO PAN S/A. Em face do que 

consta no Id. 29567604, em que o autor requer a desistência do feito 

antes de recebida a inicial, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e 

DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VIII, do NCPC. Concedo ao autor os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Sem arbitramento de honorários 

advocatícios por não ter sido formada a relação processual. Decorrido o 

prazo recursal arquivem-se com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003604-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON BENEDITO FORTES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT15768-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003604-02.2019.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ARILSON BENEDITO FORTES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos, etc... 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por ARILSON BENEDITO 

FORTES em desfavor do BANCO DAYCOVAL S/A. Em face do que consta 

no Id. 29567603, em que o autor requer a desistência do feito antes de 

recebida a inicial, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA e DOU 

ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do art. 485, VIII, do NCPC. Concedo ao autor os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Sem arbitramento de honorários advocatícios por não ter 

sido formada a relação processual. Decorrido o prazo recursal 

arquivem-se com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004498-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MOREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-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: 1004498-80.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): PAULO SERGIO MOREIRA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos... 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

PAULO SERGIO MOREIRA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente 

de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o 

recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento do 

seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. 

nº 3678104 e documentos. Realizada audiência de conciliação, esta 

restou infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº 4590026. 

Citada, a requerida apresentou contestação à Id. nº 4728195, alegando, 

em preliminar, ausência de interesse de agir pela ausência de pedido 

administrativo. No mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e seu grau 

e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até 

o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como ausência de boletim de 

ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimento e documentos. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Da contestação, 

manifestou-se o autor à Id. nº 8254612. A perícia foi designada, no 

entanto, não foi realizada uma vez que a parte autora não compareceu, 

mesmo sendo devidamente intimada, conforme informado e certificado à 

Id. nº 30742504. Após, os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT proposta contra Seguradora Líder. É cediço que 

o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser atestada com 

laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação 

judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da 

incapacidade e, consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, 

observo que a parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito 

lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz jus à indenização no 
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valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico que a parte autora 

não comprovou nos autos fazer jus ao valor da indenização securitária 

referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer 

aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, 

bem como deixou de comparecer à perícia designada nos autos, mesmo 

sendo devidamente intimada. Ora, é sabido que para os casos de 

cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do beneficiário for 

parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o grau da lesão 

(percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA 

CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ 

APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança 

em que a parte autora objetiva receber indenização securitária decorrente 

de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, 

julgada procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a 

respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter 

permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos 

de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída 

pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes 

ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da 

Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da 

existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, 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 requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. 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 parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. 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. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004855-26.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA BEATRIZ XAVIER DO AMARAL (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))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1004855-26.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLAUDIA BEATRIZ XAVIER DO AMARAL REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por CLAUDIA BEATRIZ XAVIER 
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DO AMARAL em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o recebimento 

do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, 

no montante de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 8295931 e 

documentos. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 10332857. Citada, a 

requerida apresentou contestação à Id. nº 10664408, alegando, em 

preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, ausência de 

interesse de agir pela ausência de pedido administrativo. No mérito, aduz 

que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve 

ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com 

correção a partir da propositura da ação e juros da citação, vez que 

constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 

11.945/09, bem como ausência de boletim de ocorrência. Requer o 

acolhimento da preliminar ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimento e documentos. Ao final, ressalta que a 

aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação válida, 

correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Da contestação, 

manifestou-se o autor à Id. nº 10695014. A perícia foi designada, no 

entanto, não foi realizada uma vez que a parte autora não compareceu, 

mesmo sendo devidamente intimada, conforme informado e certificado à 

Id. nº 30590542. Após, os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT proposta contra Seguradora Líder. É cediço que 

o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser atestada com 

laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação 

judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da 

incapacidade e, consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, 

observo que a parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito 

lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz jus à indenização no 

valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico que a parte autora 

não comprovou nos autos fazer jus ao valor da indenização securitária 

referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer 

aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, 

bem como deixou de comparecer à perícia designada nos autos, mesmo 

sendo devidamente intimada. Ora, é sabido que para os casos de 

cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do beneficiário for 

parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o grau da lesão 

(percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA 

CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ 

APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança 

em que a parte autora objetiva receber indenização securitária decorrente 

de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, 

julgada procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a 

respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter 

permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos 

de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída 

pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes 

ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da 

Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da 

existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, 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 requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento de defesa.” (TJMG - Apelação Cível 
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1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. 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 parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. 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. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005908-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005908-42.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por LUCAS HENRIQUE 

OLIVEIRA DA SILVA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente 

de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o 

recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento do 

seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. 

nº 9285231 e documentos. Realizada audiência de conciliação, esta 

restou infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº 11847498. 

Citada, a requerida apresentou contestação à Id. nº 10461135, alegando, 

em preliminar, alteração do polo passivo para Seguradora Líder, ausência 

de interesse de agir pela ausência de pedido administrativo e perante a 

Porto Seguro, ausência de comprovante de endereço para fixação do 

foro, ausência de documentos essenciais à regulação do feito – RG e 

CPF. No mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, 

acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite 

de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como ausência de boletim de 

ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimento e documentos. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Da contestação, 

manifestou-se o autor à Id. nº 11972221. A perícia foi designada, no 

entanto, não foi realizada uma vez que a parte autora não compareceu, 

mesmo sendo devidamente intimada, conforme informado e certificado à 

Id. nº 30585270. Após, os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT proposta contra Seguradora Líder. É cediço que 

o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser atestada com 

laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação 

judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da 

incapacidade e, consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, 

observo que a parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito 

lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz jus à indenização no 

valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico que a parte autora 

não comprovou nos autos fazer jus ao valor da indenização securitária 

referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer 

aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, 

bem como deixou de comparecer à perícia designada nos autos, mesmo 

sendo devidamente intimada. Ora, é sabido que para os casos de 

cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do beneficiário for 

parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o grau da lesão 

(percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA 

CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ 

APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança 

em que a parte autora objetiva receber indenização securitária decorrente 

de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, 

julgada procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a 

respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter 

permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos 

de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída 

pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes 

ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da 

Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da 

existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 156 de 245



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 requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. 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 parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. 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. 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: 1019566-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. R. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT11642-O (ADVOGADO(A))

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS OAB - MT13212-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUICAO ADVENT CENTRAL BRAS DE EDUC E ASS SOCIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DOS SANTOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT28097/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1019566-65.2019.8.11.0002 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para tomar ciência da manifestação de 

id. 30197518. No mais, aguarde-se a data da audiência designada para 

maio de 2020 às 14h40min (id. 29210901) Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 02 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012378-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO SALGUEIRO FILHO (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMIR BEIRA FAVERO (RECONVINDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEIZA DE GUSMAO MORAES OAB - MT24711/O (ADVOGADO(A))

TAYLA VARELA SHIMADA OAB - MT26077/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1017760-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VARZEA GRANDE SHOPPING S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G W CONSTRUCOES E IMPERMEABILIZACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR AINTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE DEZ DIAS. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001782-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUBRICON COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

ELIO DUARTE - EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 INTIMAÇÃO 

POR MEIO ELETRÔNICO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO PARA APRESENTAR AS GUIAS E COMPROVANTE DE 

PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO PRAZO DE CINCO DIAS. VÁRZEA 
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GRANDE, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007949-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DE SOUZA JESUS (REU)

Daniel Misael dos Santos (REU)

ELIAS NEVES MARTINS (REU)

LUZENETH SANTIAGO MARQUES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JHONATAN DA SILVA GUSMAO OAB - MT0020076A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007949-79.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CERAMICA DEL REY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA REU: 

JOANA DE SOUZA JESUS, ELIAS NEVES MARTINS, LUZENETH 

SANTIAGO MARQUES DA SILVA, DANIEL MISAEL DOS SANTOS Vistos 

etc. O presente feito é promovido em desfavor de quatro requeridos: 

Joana de Souza Jesus, Elias Neves Martins, Daniel Misael dos Santos e 

Luzineth Santiago Marques da Silva. É dos autos que somente os 

requeridos Joana de Souza Jesus, Elias Neves Martins compareceram na 

audiência de conciliação, inclusive apresentaram contestação e 

reconvenção (Id. 14636942). Em assim sendo, redesigno audiência de 

conciliação com relação aos requeridos Misael dos Santos e Luzineth 

Santiago Marques da Silva para o dia 28 de maio de 2020, às 09h20min, 

fazendo constar as advertências da decisão inicial. Deverá a parte autora 

trazer aos autos endereço atualizado da parte ré não citada. Prazo: 5 

dias. Com o endereço nos autos, expeça-se imediatamente mandado de 

citação. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande, 9 de março de 2020. 

(assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007603-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DO CARMO RIBEIRO TEIXEIRA VALENZUELA (AUTOR(A))

MIGUEL SEGUNDO VALENZUELA SANCHEZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MACIEL SANTOS OAB - MT10005-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007603-94.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MIGUEL SEGUNDO VALENZUELA SANCHEZ, ELIZABETH DO 

CARMO RIBEIRO TEIXEIRA VALENZUELA REU: ACACIA 

REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME Vistos etc. Compulsando 

os autos, verifica-se que houve pedido de cumprimento da sentença, no 

que se refere a multa por atraso nas parcelas ajustadas (fls. 29721494). 

Assim, intime-se a parte requerida/executada, para que efetue o 

pagamento do montante devido, conforme cálculo trazido pelo credor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 

523, §1º, do Código de Processo Civil. Caso não haja pronto pagamento no 

prazo mencionado no parágrafo anterior, fixo os honorários advocatícios 

no importe de 10% sobre a condenação, com fulcro no art. 523, § 1º, do 

CPC. Consigne-se que, após o transcurso do prazo sem o pagamento 

voluntário, o executado poderá apresentar impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 525, CPC). Decorrido o prazo acima mencionado, sem 

qualquer manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos para apreciação integral do referido petitório. Intimem-se e 

cumpra-se. Várzea Grande, 13 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005071-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT10092-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELE PACELIUKA DE CAPRIO CARDOVANI (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005071-50.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS 

LTDA - ME REU: GRAZIELE PACELIUKA DE CAPRIO CARDOVANI Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Madeshopping Comérrcio 

de Madeiras e Laminados Ltda - Epp em face de Graziele Paceliuka de 

Caprio Cardovani, todos devidamente qualificados na inicial. Aduz a parte 

autora que é empresa no ramo de madeira e no dia 22.06.2017 procedeu 

venda de diversos materiais à requerida, sendo que esta compareceu na 

loja juntamente com o seu marceneiro para efetuar a compra. Esclarece 

que a contratação foi de R$ 8.688,00, divididos em oito vezes, mediante 

oito cheques pós-datados no valor de R$ 1.448,00 cada, com vencimento 

a iniciar em 12.08.2017 e findaria em 12.01.2018, cuja retirada ficariam a 

cargo e escolha de seu profissional de marcenaria. Informa que os títulos 

com vencimento para em 12.11.2017, 12.12.2017 e 12.01.2018, foram 

devolvidos pela alínea 21, ou seja sustados a pedido da correntista, sendo 

alegado pela ré que decorreu o prazo estipulado para entrega do produto 

e que assim não realizaria o pagamento. Entende a autora que a ré 

pretendia repassar para a empresa requerente as responsabilidades pelo 

descumprimento do contrato firmado exclusivamente com seu marceneiro 

particular, sustando os últimos três cheques. Assevera que por não haver 

adimplemento das cártulas por parte da requerida, requer a condenação 

da ré ao pagamento do valor, que totaliza R$ 4.344,00 devidamente 

corrigidos. Com a inicial vieram cópias dos três cheques. Recebida a 

inicial, fora designada audiência de conciliação e determinada a citação da 

ré (Id. 13865391), condicionada a expedição do mandado ao depósito dos 

títulos originais na Secretaria Judicial, o que foi feito no Id. 14052460. A 

conciliação restou prejudicada (Id. 15465683), face a ausência da 

requerida, devidamente citada/intimada (Id. 14263931). A parte autora se 

manifestou no Id. 15465768, requerendo o julgamento antecipado da lide, 

requerendo seja declarada válida a citação da ré, de acordo com o art. 

248, § 4º, do CPC. Em seguida os autos vieram conclusos. É o relato 

necessário. Fundamento e Decido. Do compulsar dos autos, revela o 

cenário fático, que toda a situação posta à apreciação se encontra 

suficientemente esclarecido, em face dos argumentos e provas 

depositadas nos autos. No que concerne à citação da ré ter ocorrida em 

condomínio, reputo válida a citação, nos termos do art. 248, § 4º, do 

Código de Processo Civil. Para corroborar a este entendimento: AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.330.072 - SP (2018/0179976-0) RELATORA : 

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI AGRAVANTE : CONDOMÍNIO EDIFICIO 

GUARUJA TOWER ADVOGADO : JOSÉ RENATO DE ALMEIDA MONTE E 

OUTRO (S) - SP099275 AGRAVADO : CONDOMÍNIO EDIFICIO ATLANTIC 

CITY ADVOGADO : AUGUSTO CESAR CARDOSO MIGLIOLI E OUTRO (S) - 

SP215312 DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que negou 

seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão assim 

ementado: Ação de indenização fundada em ato ilícito praticado por 

condomínio edilício. Desmoronamento de terras pertencentes a dois 

condomínios vizinhos apurado em inquérito civil. Citação por carta 

entregue ao porteiro do condomínio. Validade. Responsabilidade atribuída 

ao Réu perante o Ministério Público. Revelia que faz presumir verdadeiros 

os fatos alegados na inicial, ficando a indenização limitada aos danos 

efetivamente comprovados. Indenização por dano material reduzida para 

R$5.023,80. Sucumbência recíproca reconhecida. Recurso parcialmente 

provido. Nas razões de recurso especial, alega o condomínio agravante 

violação do artigo 75, XI, do Código de Processo Civil. Sustenta que a sua 

citação para o processo não foi válida, pois não foi feita na pessoa do 

síndico, mas na do porteiro do prédio. Assim posta a questão, verifico não 

assistir razão ao agravante. Com efeito, o Código de Processo Civil de 

2015, vigente quando do ajuizamento da ação, prevê em seu art. 248, § 

4º, que nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de 
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acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria 

responsável pelo recebimento de correspondência. É o que ocorreu no 

caso, conforme alegado pelo próprio agravante. Nesse contexto, é 

manifestamente improcedente a alegação de que a citação recebida pelo 

porteiro não é válida. Em face do exposto, nego provimento ao agravo. 

Intimem-se. Brasília (DF), 30 de agosto de 2018. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI Relatora (STJ - AREsp: 1330072 SP 2018/0179976-0, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 05/09/2018) 

Neste sentido, cumpre salientar que se o juiz, ante as peculiaridades da 

causa posta a apreciação, se convence da possibilidade do julgamento 

antecipado da lide, e no estado em que o processo se encontra, profere 

sentença, desprezando a formalidade da dilação probatória e/ou atos 

subsequentes, não há que se falar em cerceamento de defesa, sendo 

certo que o julgamento antecipado da lide, é faculdade conferida ao Juiz, 

desde que suficientes os elementos informativos/probatório dos autos. 

Nesse sentido, já assentou a jurisprudência do STJ: Constantes dos autos 

elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento 

do julgador, incorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a 

controvérsia (STJ, Ag. 14.952-DF – Ag.Rg, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, 

DJ: 4.12.91, DJU: 3.2.92, p. 472). 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 pleno contraditório (STJ, REsp 3.047-ES, Rel. Min. 

Atrhos Carneiro, DJ: 21.8.90, DJU: 17.09.99, p. 514). Feita estas 

considerações, tenho que no vertente caso, atentando-se para as 

peculiaridades da espécie, suficientes se evidenciam os elementos dos 

autos a autorizar o julgamento antecipado da lide. Assim considerando, 

atentando-se aos princípios da economia e brevidade processual, 

conheço do pedido, julgando antecipadamente a lide, conforme autoriza o 

artigo 355, I do CPC. Analisando as alegações da parte autora, verifico 

que os fatos narrados na inicial conduzem às consequências pretendidas 

pela mesma. O nexo de causalidade encontra-se no fato de que se a parte 

requerida tivesse cumprido com o seu dever de assistência, o requerente 

não experimentaria qualquer tipo de prejuízo financeiro. Ademais, o réu 

sequer se deu ao trabalho de contestar a ação a fim de prestar quaisquer 

esclarecimentos, o que demonstra seu não interesse na solução do litígio, 

nem tampouco na apresentação de qualquer fato modificativo, extintivo ou 

desconstitutivo do direito do autor. A consequência jurídica de sua 

omissão é que se reputam verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela empresa autora (artigo 344 do Código de Processo Civil), vez que não 

há quaisquer indícios nos autos de que os fatos se deram de maneira 

diversa da descrita na petição inicial, mormente porque, na hipótese em 

tela, os cheques juntados aos autos servem como suporte probatório às 

alegações expostas na inicial. Desta forma, outra saída não resta a este 

Juízo, senão decidir pela procedência do pedido. Diante do exposto, e por 

tudo que dos autos constam, reconheço como verdadeiros os fatos 

apontados pela parte autora, decretando desta forma a REVELIA da 

requerida GRAZIELE PACELIUKA DE CAPRIO CARDOVANI e, em 

consequência, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com resolução de 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e, 

condeno a requerida ao pagamento de R$ 4.344,00 (quatro mil, trezentos e 

quarenta e quatro reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do vencimento de cada título, bem como correção 

monetária a partir desta data. Condeno a parte requerida ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como os honorários 

advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, conforme art. 85, § 2º, do CPC. À vista da ausência 

injustificada da requerida na audiência de conciliação aplico-lhe multa de 

2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, revertido em favor do 

Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 334, §8º, do CPC. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 13 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000937-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ABILIO XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN XAVIER DE OLIVEIRA OAB - 679.724.382-34 (REPRESENTANTE)

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1000937-77.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ABILIO XAVIER DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: IVAN XAVIER 

DE OLIVEIRA REU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Trata-se de 

Indenização por Danos Morais E Materiais proposta por Abilio Xavier de 

Oliveira, representado por Ivan Xavier de Oliveira, desfavor de Azul 

Linhas Aéreas Brasileiras S/A, ambos devidamente qualificados. A parte 

requerente alega, em síntese, que as 08h22min do dia 22.12.2017, o autor 

realizou compra de uma passagem aérea (Vilhena/Cuiabá), voo 2633, com 

partida para a mesma data às 16h00min, tendo efetuado o pagamento no 

valor de R$ 885,35, divididos em duas vezes no cartão de crédito de 

titularidade de seu filho Ivan, inclusive a compra do bilhete fora aprovada 

pela operadora do cartão de crédito. Aduz que na hora do embarque fora 

informado que sua passagem havia sido cancelada, ou embarcaria se 

efetivasse pagamento à vista para a compra de outro bilhete. Informa que 

o autor é pessoa idosa e doente, sofreu AVC e não tem clareza em sua 

comunicação, além de ser uma pessoa debilitada. Declara que recorreu a 

terceiros para que realizasse o pagamento do segundo bilhete, o qual foi 

efetivado às 15h15min, minutos antes da decolagem. Revela que se não 

bastasse todo o transtorno vivenciado pelo autor, no momento do 

embarque, fora solicitado cuidados especiais durante o voo, no embarque 

e desembarque, contudo depois de passados mais de trinta minutos do 

desembarque, a atendente informou o filho do autor que não teriam 

encontrado seu pai (o autor), e seguiram procurando pelo aeroporto por 

mais vinte minutos e nada. Já em desespero, o filho do autor acionou a 

INFRAERO, e, somente depois de uma hora que o requerente fora 

encontrado no guichê de checkup, sentado no chão, fora da área de 

segurança e sem qualquer auxílio. No mérito, requereu a restituição do 

valor pago pela passagem, bem assim indenização pelos danos morais 

sofridos. Requereu a inversão do ônus probante com base no art. 6º, VIII, 

do CDC, e os benefícios da gratuidade judicial. Na decisão inicial fora 

concedido os benefícios da justiça gratuita, determinada a citação da ré e 

designada audiência de conciliação (Id. 15198788). A conciliação foi 

inexitosa (Id. 17017844). A ré apresentou defesa no Id. 17433887, 

relatando que mantém cadastro de todas as informações referente a 

aquisições de serviços de transporte aéreo fornecido a seus clientes e 

que, no caso, constatou que o autor realizou a compra da passagem com 

a reserva HI83QH, contudo, por meio de rigoroso sistema de prevenção de 

fraudes, notou irregularidade no pagamento, entendendo por bem cancelar 

a reserva, no entanto, deixou em aberto a possibilidade de o autor 

comparecer no balcão do aeroporto para efetuar o pagamento, como 

ocorreu, tendo o autor embarcado normalmente. Informa que somente no 

momento do desembarque foi noticiado que o passageiro necessitava de 

acompanhamento, não havendo na sua reserva qualquer 

comunicado/registro de tal necessidade, não tendo como os tripulantes 

identificarem a necessidade especial do passageiro, o que exclui qualquer 

responsabilidade atribuída à empresa ré. Declara que o valor pago no 

cartão de crédito fora estornado, não havendo qualquer quantia retida 

pela Azul. Requerendo por fim a total improcedência do pedido. 

Impugnação à defesa no Id. 17583468. Vieram os autos conclusos. É o 

necessário relatório. Fundamento e Decido. Versam os presentes autos 

sobre matéria eminentemente de direito, dispensando-se produção de 

outras provas além das existentes nos autos, conheço antecipadamente o 

pedido, conforme disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 

Procede parcialmente a ação. Cuida-se de relação obrigacional submetida 

à incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor (TJSP, 

Apelação n. 0009990-04.2013.8.26.0602, Comarca de Sorocaba, Rel. Des. 

Heraldo de Oliveira e Apelação n. 1058167-91.2017.8.26.0100, Comarca 

de São Paulo, Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto). Dos 

danos materiais Prejudicado o pedido, haja vista que a requerida 

demonstrou no bojo de sua contestação o comunicado do cancelamento 

da venda à administradora do cartão de crédito do filho do autor, não 

tendo tal fato sido impugnado pelo autor, evidenciando assim a sua 

devolução. Do cancelamento da passagem No caso concreto, conforme 

retratado pela prova documenta houve falha na prestação dos serviços, 

uma vez que o cancelamento da passagem aérea do autor foi comunicado 

pouco antes do horário previsto para o embarque, inviabilizando 

providências que poderiam ter evitado a situação desagradável vivenciada 
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pelos autores. Tem-se que o autor fora surpreendido com a informação de 

que deveria adquirir uma nova passagem para o embarque, uma vez que a 

passagem anteriormente adquirida havia sido cancelada. Nesse contexto, 

para que o autor embarcasse teve que adquirir novo bilhete, inclusive 

efetuar o pagamento à vista. Sob tal conjuntura, resultou incontroversa 

nos autos a má prestação dos serviços pela empresa ré, que deveria ter 

comunicado o cancelamento da passagem por suspeita de fraude com a 

antecedência necessária para as devidas providências pelos autores, de 

modo a evitar os transtornos e desgastes vivenciados, devendo 

responder pelas consequências do evento lesivo de forma objetiva, à luz 

do risco da atividade, diante da ausência de excludente do art. 14, §3º, do 

CDC. Por isso, mostra-se cabível a condenação da ré ao pagamento de 

indenização a título de danos morais ao autor. A prova produzida nos 

autos retratou que o autor é pessoa idosa e vivenciou efetivamente 

transtornos e abalo emocional em razão do comportamento antijurídico da 

ré, uma vez que foi comunicado quando ao cancelamento de sua 

passagem aérea por suspeita de fraude apenas cinquenta minutos antes 

do embarque, ocasião em que já havia se programado e se deslocado até 

o aeroporto. Por sua vez, diante da situação imposta pela empresa ré, o 

requerente precisou adquirir nova passagem aérea instantaneamente para 

viabilizar a viagem, nos termos exigidos pela empresa ré, o que ensejou o 

desembolso do valor que eventualmente serviria para assegurar a sua 

chegada ao destino. Nesse contexto, não assiste razão à empresa ré ao 

sustentar que não era possível exigir qualquer comportamento diverso 

diante de provável fraude, uma vez que poderia ter evitado situação 

desgastante e inconveniente mediante adoção de providência simples, 

comunicando com antecedência o cancelamento da passagem aérea e 

demonstrando organização e comprometimento com a qualidade dos 

serviços prestados como grande empresa, com plena possibilidade de 

evitar o dano antes que ele acontecesse, o que afastaria a obrigação de 

reparação. Da necessidade de acompanhamento Sob a dimensão 

normativa do art. 320 do CPC, o autor não instruiu a petição inicial com 

prova, ao menos indiciária, de que solicitou formalmente quanto à 

necessidade de acompanhamento especial durante o voo. Ademais, a 

solicitação deve ser efetuada no momento da compra da passagem ou 

nos canais de atendimento das companhias com antecedência mínima de 

48 previsto para a partida, no entanto é de se ater que o autor adquiriu o 

bilhete no mesmo dia programado para a viagem, teria, por obvio, de 

informar o reclamado. Até mesmo porque o acompanhamento almejado 

pelo autor é oneroso, sendo os valores pagos a parte, ou seja, tem custo 

extra além da passagem aérea. Em suma, malgrado todas as agruras 

decorrentes do evento ocorrido com o autor, não há como se imputar à 

companhia aérea, ora ré, a responsabilidade por sua ocorrência, para o 

qual o autor concorreu de forma absoluta e decisiva. A propósito, julgados 

semelhantes ao caso em comento: RESPONSABILIDADE CIVIL - 

Transporte aéreo de pessoas - Ação ordinária de indenização por dano 

moral - Queda da autora, pessoa idosa e portadora de reumatismo e 

osteoporose, no início do desembarque – Solicitação, no ato da aquisição 

da passagem ou do checkin, do serviço de auxílio para pessoa idosa, 

enferma ou com necessidades especiais não comprovado - Serviço 

disponibilizado pelas companhias aéreas que não integram o contrato de 

transporte quando não solicitado - Ausência de nexo de causalidade entre 

a queda sofrida pela autora e o serviço prestado pela ré socorro 

imediatamente prestado pelas comissárias de bordo após a queda e auxílio 

de funcionário até o posto médico do aeroporto incontroverso - Defeito do 

serviço inexistente - Constrangimentos, humilhação e descaso da 

companhia aérea não demonstrados - Fatos vivenciados pela autora 

inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os 

meros aborrecimentos da vida cotidiana - Dano moral inocorrente - 

Improcedência mantida – Recurso improvido. (Apelação nº 

0106598-91.2008.8.26.0003, Comarca de São Paulo, 20ª Câmara de Direito 

Privado, rel. Des. Correia Lima, j. Em 24-2-2014). (grifei) Responsabilidade 

civil. Controvérsia entre estabelecimento hoteleiro e hóspedes, tendo por 

objeto queda de criança do escorrega, situado na beira da piscina. 

Responsabilidade objetiva, fundada na relação consumerista, o que não 

impõe certeza absoluta quanto ao dever de indenizar. Necessidade da 

demonstração de todos os elementos da responsabilidade civil. Estudo do 

nexo de causalidade. Falta de placa indicativa quanto à faixa etária de 

utilização do equipamento e inexistência de salva-vidas na piscina que não 

se mostram como antecedentes necessários à queda da vítima. Resultado 

que deve ser atribuído à própria conduta da vítima, além da desídia de 

seus responsáveis legais, que falharam em seu dever de vigilância, o que 

decorre das próprias regras de experiência comum. Sentença de 

procedência que merece reforma. Apelo principal provido para julgar-se 

improcedente o pedido indenizatório por danos morais, condenando-se os 

autores nos ônus sucumbenciais, restando prejudicada a análise do apelo 

adesivo. (Processo APL 00032137020078190064 - RIO DE JANEIRO - 

VALENÇA- 1 VARA - Órgão Julgador: DÉCIMA CÂMARA CÍVEL – 

Publicação: 08/09/2009 Julgamento: 26 de Agosto de 2009 – Relator: 

CELSO LUIZ DE MATOS PERES). Na esteira dos doutos julgados, 

afigura-se incabível a indenização pretendida para reparação dos danos 

morais, referente a este tópico. Diante de todo o exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, para 

CONDENAR a requerida AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A ao 

pagamento de indenização no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), à título de danos morais no que concerne a má prestação de 

serviço (cancelamento de passagem aérea), com juros de 1% ao mês a 

partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do seu 

arbitramento (presente data). Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fulcro no art. 587, I, do Código de Processo Civil. 

Arbitro honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) do 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Havendo sucumbência 

recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora 

arbitrados, na proporção de 50% (cinquenta) por cento para cada litigante. 

Todavia, tendo em vista a gratuidade processual deferida ao autor, neste 

tópico, a exigibilidade da condenação na sucumbência ficará suspensa, 

conforme o art. 98, § 3º do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. e Cumpra-se. Várzea 

Grande, 14 de abril de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO 

LOPES PRIOLI Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004263-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUNICE ROLAO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT11770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a requerida para que aporte, no prazo de 

05(cinco) dias, os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da 

decisão/sentença retro. Por oportuno, registro que para levantamento de 

valores em conta cuja titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a 

procuração deverá conter poderes específicos para tal, nos termos do 

art. 105 do CPC. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001201-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES OAB - MT22919/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a requerida para que aporte, no prazo de 

05(cinco) dias, os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 
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agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da 

decisão/sentença retro. Por oportuno, registro que para levantamento de 

valores em conta cuja titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a 

procuração deverá conter poderes específicos para tal, nos termos do 

art. 105 do CPC. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004887-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IGO BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a requerida para que aporte, no prazo de 

05(cinco) dias, os dados da instituição bancária (nome e nº do banco), 

agência, conta corrente e CPF ou CNPJ do beneficiário para cuja conta a 

transferência dos valores deverá se operar, tudo nos termos da 

decisão/sentença retro. Por oportuno, registro que para levantamento de 

valores em conta cuja titularidade seja do(a) patrono(a) da parte, a 

procuração deverá conter poderes específicos para tal, nos termos do 

art. 105 do CPC. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003769-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GARCIA DE ALMEIDA OAB - MT2573-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

DIONIZIO ALVES DE SOUZA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para manifestação, no prazo 

COMUM de 15(quinze) dias, a respeito do laudo pericial, retro. Julio Alfredo 

Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013658-27.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GUIMARAES DOS SANTOS (AUTOR(A))

IRENE MARIA VENTURA DE ANDRADE (AUTOR(A))

IVONE LUZIA DOS REIS (AUTOR(A))

SANTINA ANA FERNANDES MACHADO (AUTOR(A))

JOANA MARTINS DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1013658-27.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

SANTINA ANA FERNANDES MACHADO, JOANA MARTINS DE LIMA, IRENE 

MARIA VENTURA DE ANDRADE, IVONE LUZIA DOS REIS, MARIA 

APARECIDA GUIMARAES DOS SANTOS REU: CAIXA SEGURADORA S/A 

Vistos. Aportou aos autos petição da parte autora no id. 30902873, 

pugnando pelo cancelamento da audiência de conciliação designada no Id. 

30529656, nos termos do art. 334, § 4º, I, do CPC. Pois bem, em que pese 

a arguição da autora de desinteresse na audiência de conciliação, 

ressalto que esta não é capaz de obstar a sua realização, na medida em 

que o ato apenas não ocorre quando todas as partes manifestarem 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, §4º, 

I, CPC), o que não ocorreu no presente caso, pois os requeridos sequer 

foram citados nos autos. Assim, mantenho a realização da audiência 

designada nos autos. Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002204-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. DE MELO-MINERACAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT11347-O (ADVOGADO(A))

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP299951-O 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar as partes para manifestação a respeito 

do valor dos honorários periciais apresentados pelo Sr. perito, retro. Em 

havendo concordância, deverá a a parte requerida depositar o seu valor 

integral (art. 95, caput, do CPC), comprovando tal providências nos 

presentes autos. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004785-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004785-43.2016.8.11.0002. REQUERENTE: 

VERA LUCIA DE SOUZA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 

Compulsando os autos observo que a parte autora não foi localizada no 

endereço declinado na petição inicial, tendo em vista que o Aviso de 

Recebimento retornou com as informações “endereço insuficiente”, 

conforme se observa no id. 26406379, fato este que impossibilitou a 

realização da perícia médica determinada nos autos em razão da ausência 

da parte autora na data designada para o ato. Assim, determino que o 

patrono da parte autora no prazo de 10 (dez) dias, informe o atual 

endereço de seu cliente ou o endereço completo, já que cumpre a este 

manter atualizado seu endereço sempre que houver modificação 

temporária ou definitiva, à luz do que dispõe o art. 274, paragrafo único, 

do Código de Processo Civil. Cumprida a determinação supra designe-se 

nova data para a realização da perícia deferida nos autos e em seguida 

promova a intimação da parte autora por meio de mandado acerca da data 

da realização perícia a ser designada. Caso a determinação supra não 

seja cumprida certifique-se e venham-me os autos conclusos para 

prolação de sentença no estado em que se encontra o feito. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007366-94.2017.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GRAMELICKI CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007366-94.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): RODRIGO GRAMELICKI CARVALHO REU: SEGURADORA 

LÍDER Vistos. Diante da informação prestada no id. 30710907, suspendo o 

trâmite do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que o patrono da 

parte autora informe o atual endereço de seu cliente ou o endereço 

completo, já que cumpre a este manter atualizado seu endereço sempre 

que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que dispõe o art. 

274, paragrafo único, do Código de Processo Civil. Cumprida a 

determinação supra designe-se nova data para a realização da perícia 

deferida nos autos e em seguida promova a intimação da parte autora por 

meio de mandado acerca da data da realização perícia a ser designada. 

Caso a determinação supra não seja cumprida no prazo acima estipulado 

certifique-se e venham-me os autos conclusos para prolação de sentença 

no estado em que se encontra o feito. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010358-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELOMENA ROSA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010358-23.2020.8.11.0002. Vistos. 

Felomena Rosa da Penha promove ação de desconstituição de dívida c/c 

reparação por danos morais com tutela de urgência em face de Telefônica 

S/A, sustentando, em síntese, que foi impedido de realizar compras no 

comércio local, em razão de seu nome constar nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no valor de R$ 

162,03 (cento e sessenta e dois reais e três centavos), referente a um 

contrato vencido em 06/10/2019. Enfatiza que desconhece os valores 

cobrados e sustenta que a restrição é totalmente indevida, razão pela qual 

requer a concessão de tutela de urgência para a exclusão do seu nome 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja declarada a 

inexistência dos débitos e a condenação da requerida à indenização por 

danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). É a síntese do 

necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram presentes os 

requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da 

prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar 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. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar 

incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na 

exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que 

se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da 

existência do direito acautelado. Já o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito 

da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve 

dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de 

cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada 

pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a 

inscrição dos seus dados pessoais, colacionados no Id. 31221625, em 

virtude de supostos débitos com a requerida, documentos estes que 

fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de 

lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir 

da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

162,03 (cento e sessenta e dois reais e três centavos), no prazo de 48 

horas, sob as penalidades legais. Em que pese à manifestação expressa 

da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição, com 

fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 10/08/2020, às 16h30 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010355-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TAYNARA CAROLINE BARRETO DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010355-68.2020.8.11.0002. Vistos. 

Taynara Caroline Barreto da Silva promove ação de desconstituição de 

dívida c/c reparação por danos morais com tutela de urgência em face 

Avon Cosméticos Ltda., sustentando, em síntese, que foi impedida de 

realizar compras no comércio local, em razão de seu nome constar nos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto 

débito no valor de R$ 170,44 (cento e setenta reais e quarenta e quatro 

centavos). Enfatiza que desconhece os valores cobrados e sustenta que 

a restrição é totalmente indevida, razão pela qual requer a concessão de 

tutela de urgência para a exclusão do seu nome dos Órgãos de Proteção 

ao Crédito, bem como seja declarada a inexistência dos débitos e a 

condenação da requerida à indenização por danos morais no importe de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais). É a síntese do necessário. DECIDO. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar 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. Da Liminar Trata-se de 

pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 300, CPC/2015), a 

qual depende da coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a 

probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do 

fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. 

Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado. 

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo 

de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da 

morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, 

cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto 

que guiado por um juízo de cognição sumária. Efetivamente, a relevância 

do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora e 

o extrato que evidencia a inscrição dos seus dados pessoais, 

colacionados no Id. 31220472, em virtude de supostos débitos com a 

requerida, documentos estes que fortificam a narrativa apresentada na 

inicial. Sobre mais, tratando-se de lide que tem por base a inexistência de 

débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este 

aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a origem do débito e o 

seu inadimplemento, nestes casos, é exclusiva da ré. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do “perigo de dano”, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora em razão da inscrição negativa 

em banco de dados de órgão de restrição de crédito, como forma de 

levá-la ao pagamento de débito que entende indevido. Ressalte-se que se 

trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da 

constituição da dívida e da regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, 

neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois 

se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à nova 

negativação, com a devida cobrança dos valores em aberto e dos 

acréscimos legais, se houver. Ante o exposto, presentes os requisitos 

autorizadores à concessão da liminar, DEFIRO o pleito e determino seja 

oficiado ao respectivo órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA) a fim 

de que proceda à exclusão dos dados pessoais da requerente de seus 

cadastros, quanto ao débito de R$ 170,44 (cento e setenta reais e 

quarenta e quatro centavos), no prazo de 48 horas, sob as penalidades 

legais. Em que pese à manifestação expressa da parte autora quanto ao 

seu desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, e § 

4º, inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

10/08/2020, às 16h00 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada 

da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º 

do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006439-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE DOEGE ESTEVES MOLEIRINHO (AUTOR(A))

AMORIM MICHEL MOLEIRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI ROSSETTO TREVISOL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ademar Coelho da Silva OAB - MT14948-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006439-60.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

AMORIM MICHEL MOLEIRINHO, VIVIANE DOEGE ESTEVES MOLEIRINHO 

REU: GIOVANI ROSSETTO TREVISOL Vistos, O requerido em sua 

contestação impugnou o valor da causa atribuído pelo autor, sob o 

argumento de que o imóvel que os autores pretendem ser reintegrados 

possui valor de mercado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), razão pela 

qual dever ser retificado o valor da causa. Instado a manifestar, os 

autores alegaram que o imóvel é avaliado no importe de R$ 290.000,00 

(duzentos e noventa mil reais), conforme avaliação juntada no id. 

25765372. Pois bem. O valor da causa é requisito da petição inicial e 

imposto ao autor, com o intuito de limitar a competência, segundo normas 

de organização judiciaria, para servir de base ao arbitramento dos 

honorários advocatícios e na quantia a ser cobrada a título de taxas 

judiciais, estipulando as causas devidas ao Erário. O nosso ordenamento 

jurídico não dispõe, com necessária clareza, a respeito do Valor da Causa 

em ações possessórias, situações que têm gerado divergências quanto a 

esse requisito, previsto no inciso V, do artigo 319, do Código de Processo 

Civil. O nosso egrégio Tribunal de Justiça, neste precedente, traça 

orientação a balizar questão como a que se mostra na tela judiciária, 

veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGOS 258 E 259 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE CRITÉRIO LEGAL - PROVEITO ECONÔMICO - VALOR 

DO IMÓVEL OBJETO DA PROTEÇÃO POSSESSORIA - EQUÍVOCO NO 

DECISUM QUANDO DA APLICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA - 

CONSTATAÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ante a 

inexistência de critério legal para fixação do valor da causa nas ações de 
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natureza possessória, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de que 

aquele deve guardar relação com o proveito econômico pretendido pelo 

autor. Se a tutela possessória cinge-se na totalidade da área adquirida 

pelo autor da ação de reintegração de posse (263,3 hectares), o valor da 

causa deve equivaler ao conteúdo econômico da demanda.” (TJ/MT - AI 

139187/2012, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/04/2013, Publicado no DJE 08/05/2013) 

Pois bem, da leitura da petição inicial, vejo que o valor da causa, requisito 

imprescindível à sua admissibilidade, deverá ser aquele correspondente 

ao valor econômico perseguido pelo impugnado, o que amolda 

perfeitamente aos consagrados princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Diante disso, ao examinar a avaliação do imóvel juntada 

pela própria parte autora verifico que este se encontra avaliado no valor 

de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), conforme se observa do 

Parecer de Avaliação Mercadológica de Terreno juntado no id. 25765372, 

porém os autores atribuíram a causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais). À guisa do cenário acima destacado, entendo que o 

valor da causa deve ser retificado. Posto isso, fixo de ofício o valor da 

causa em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e determino seja 

retificado o os registros dos autos junto ao sistema PJE. Ainda, determino 

que os autores procedam com o recolhimento da diferença das custas 

processuais da presente demanda, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Intime-se. Cumpra-se. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007467-29.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDA BENEDITA CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS OAB - MT16472-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (REU)

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - 

SPE LTDA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007467-29.2020.8.11.0002. Vistos. 

Marinalda Benedita Campos ajuizou a presente “ação de obrigação de 

fazer c/c tutela de urgência c/c danos materiais c/c danos morais” em 

desfavor de RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora 

Imobiliária Várzea Grande SPE Ltda., aduzindo, em síntese, que é 

moradora e proprietária do imóvel n. 536, localizado no Condomínio 

Residencial Terra Nova, nesta comarca. No entanto, recentemente, foram 

realizadas vistorias e laudos em decorrência do aparecimento de 

rachaduras e deslocamentos de paredes e piso no referido condomínio, 

tendo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil constatado que o 

problema estrutural dos imóveis é gravíssimo, decorrentes de falhas na 

construção do muro de contenção, bem como em razão da composição do 

solo do aterramento ter sido feito sem sistema de drenagem, com solo 

inadequado para edificação e sem muro de arrimo, o que tem ocasionado 

séria instabilidade do local em determinada parte do terreno. Ressalta que 

a sua residência está localizada na faixa do terreno que está sob risco de 

colapso, e ainda que fora tentado acordo entre os moradores e as 

requeridas perante o PROCON-MT, contudo não obtiveram êxito. Assim, 

pugna pela concessão de tutela de urgência para que as requeridas 

paguem mensalmente, todo dia 05 de cada mês, o valor de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais) a título de aluguel até que os problemas no 

empreendimento e na casa 536 sejam corrigidos, bem como para que esta 

pague, imediatamente, os 05 alugueis vencidos, totalizando R$ 12.500,00 

(doze mil e quinhentos reais), uma vez que a autora mudou-se em 

04.11.2019. Alternativamente, pugnou que a requerida pague mensalmente 

o valor de R$ 2.500,00 a título de aluguel, sob pena de multa diária. Juntou 

os documentos de ids. 29935510 a 29936209. Determinada a emenda da 

inicial no id. 30054171, manifestou-se nos ids. 30924331 a 30928245. É 

necessário. Decido. Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos da Lei n.º 1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Observo que a relação de direito 

material judicializada está sujeita à legislação protetiva do consumidor, uma 

vez que o serviço prestado pela terceira requerida à autora representa 

relação de consumo, conforme elucidam os artigos 2º e 3º, da Lei nº 

8.078/90. A propósito, colaciono o seguinte aresto: DIREITO CIVIL. 

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE 

IMOBILIÁRIA. CDC APLICABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. OFENSA. 

RESCISÃO CONTRATUAL. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. DANOS 

MORAIS. INDEXISTÊNCIA. I. A relação jurídica estabelecida entre as partes 

em um contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária é 

de consumo, pois o comprador é destinatário final do produto oferecido 

pela construtora. (...) (TJDF - APC 20130110054020, 6ª Turma Cível, 

Relator José Divino de Oliveira, Publicado no DJE : 15/12/2015 ). Neste 

prisma, vejo que merece ser acolhido o pedido de inversão do ônus da 

prova, uma vez que os requisitos exigidos no inciso VIII, art. 6º, do Código 

de Defesa do Consumidor encontram-se presentes, considerando que na 

hipótese em apreço a hipossuficiência da autora é evidente, uma vez que 

as requeridas reúnem melhores condições de comprovar a origem dos 

alegados vícios construtivos. Deste modo, defiro a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Tutela de Urgência Trata-se de tutela de 

urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende 

da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte autora 

que as requeridas sejam compelidas a arcar com o pagamento de alugueis 

em residência similar a que reside atualmente, uma vez que o imóvel, 

adquirido das requeridas, apresenta vícios construtivos de extensa 

gravidade, tendo sido determinada a desocupação imediata do local pela 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Pois bem, analisando 

os autos verifico que os requisitos exigidos pelo ordenamento para 

deferimento do pedido de tutela de urgência estão presentes no caso em 

tela. A um, ressalto a demonstração da probabilidade do direito por meio 

da cópia da matrícula do imóvel, situado no Condomínio Residencial Terra 

Nova (id. 29935518), aliado aos laudos apresentados nos ids. 29935522 a 

29935539, especialmente o Relatório de Ocorrência n. 108/2019, em que a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e de Defesa Civil, assim concluiu: Em 

vistoria fora verificado que os imóveis vêm apresentando rachaduras e 

fissuras de grande monta. Aparentemente está havendo deslocamento de 

massa no solo das residências onde os terrenos dos fundos fazem limite 

com o muro de arrimo do condomínio. Foram verificadas rachaduras em 

toda a extensão do muro de arrimo, sendo elas horizontais e verticais. 

Além das rachaduras, existem fissuras com aproximadamente 2cm de 

espessura que percorre o muro de arrimo da sua base ao topo. Foram 

verificadas também marcas de vazamento de água, causando 

preocupação, pois pode estar havendo excesso de pressão no local com 

acúmulo de água, e não foi identificado nenhum dreno para estes casos. 

(...) (id. 29935534) A dois, constatado o perigo de dano por meio do id. 

29935539, Ofício 104/COMPDEC/2019, de 29.10.2019, expedido pela 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, notificando o 

Condomínio Terra Nova Várzea Grande I para que no prazo de 48 horas 

dê a ciência para todos os moradores de 54 unidades residenciais, dentre 

as quais está a da autora, a fim de que desocupem os imóveis 

imediatamente. Nessa toada, evidente que o imóvel de propriedade da 

autora, construído pelas requeridas, está apresentando sérios riscos de 

colapso, o que, inclusive, foi objeto de notícias na imprensa local[1], de 

onde ressai a necessidade imediata de desocupação. Assim sendo, a 

autora apresentou “Proposta de Locação de Imóvel”, em imóvel de igual 

natureza ao sub judice, de onde aufere-se o valor locatício de R$ 2.300,00 

(dois mil e trezentos reais), incluindo condomínio, conforme id. 30926066, 

o qual reputo válido para salvaguardar a pretensão em análise. Outrossim, 

considerando a demonstração de que a autora desocupou o imóvel em 

04/11/2019, conforme documento de id. 29936204, deverá a requerida 

arcar com o pagamento dos alugueis desde a desocupação involuntária 

do bem. Posto isso, ora preenchidos os requisitos informadores da 

espécie, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, pelo que 

determino sejam as requeridas compelidas a arcar com o pagamento de 

alugueis a autora, enquanto perdurar os vícios no imóvel, contados a partir 

da desocupação do imóvel (04/11/2019), no valor de R$ 2.300,00 (dois mil 

reais) mensais, os quais deverão ser pagos diretamente à autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir da ciência pela requerida e os 

subsequentes todo dia 05 (cinco) de cada mês, sob pena de multa-diária 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, fixada 

com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil. No impulso, diante 

da manifestação expressa da parte autora quanto ao seu interesse na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 164 de 245



do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 10/08/2020, às 17h00 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 

334, do CPC. No mesmo ato, cite-se a parte requerida, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

https://www.vgnoticias.com.br/cidades/com-risco-de-desabar-moradores

- d e - 5 4 - c a s a s - d o - t e r r a - n o v a - t e r a o - q u e - d e s o c u p a r - l o c a l / 6 1 6 4 1 ; 

https://www.midianews.com.br/cotidiano/54-familias-terao-que-deixar-su

a s - c a s a s - e m - c o n d o m i n i o - d e - v g / 3 6 2 9 3 9 ; 

h t t p s : / / w w w . o l h a r d i r e t o . c o m . b r / n o t i c i a s / e x i b i r . a s p ?

id=463638&noticia=com-risco-de-desabamento-defesa-civil-notifica-morad

ores-para-sairem-de-condominio-imediatamente&edicao=1. Acesso em 

06.11.2019.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010369-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ALVES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010369-52.2020.8.11.0002. Vistos. 

Rosimeire Alves de Almeida promove ação de desconstituição de dívida 

c/c reparação por danos morais com tutela de urgência em face de 

Telefônica S/A, sustentando, em síntese, que foi impedido de realizar 

compras no comércio local, em razão de seu nome constar nos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA), em virtude de um suposto débito no 

valor de R$ 193,08 (cento e noventa e três reais e oito centavos), 

referente a um contrato vencido em 26/02/2017. Enfatiza que desconhece 

os valores cobrados e sustenta que a restrição é totalmente indevida, 

razão pela qual requer a concessão de tutela de urgência para a exclusão 

do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como seja 

declarada a inexistência dos débitos e a condenação da requerida à 

indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

É a síntese do necessário. DECIDO. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do 

ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar 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. Da Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar 

incidental (art. 300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois 

requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na 

exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que 

se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da 

existência do direito acautelado. Já o segundo requisito depende da 

análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este 

denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela 

do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito 

da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve 

dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de 

cognição sumária. Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada 

pelos documentos pessoais da parte autora e o extrato que evidencia a 

inscrição dos seus dados pessoais, colacionados no Id. 31226553, em 

virtude de supostos débitos com a requerida, documentos estes que 

fortificam a narrativa apresentada na inicial. Sobre mais, tratando-se de 

lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir 

da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de 

comprovar a origem do débito e o seu inadimplemento, nestes casos, é 

exclusiva da ré. Tampouco há que se por em dúvida a presença do 

“perigo de dano”, ante aos nefastos prejuízos que podem advir à parte 

autora em razão da inscrição negativa em banco de dados de órgão de 

restrição de crédito, como forma de levá-la ao pagamento de débito que 

entende indevido. Ressalte-se que se trata de medida que se justifica 

enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da 

regularidade de inscrição. Ademais, inexiste, neste momento, qualquer 

prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado 

improcedente, poderá proceder à nova negativação, com a devida 

cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver. Ante 

o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da liminar, 

DEFIRO o pleito e determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

193,08 (cento e noventa e três reais e oito centavos), no prazo de 48 

horas, sob as penalidades legais. Em que pese à manifestação expressa 

da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição, com 

fulcro no art. 334, caput, e § 4º, inciso I, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 12/08/2020, às 14h00 a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006506-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE MARTINS GALENTI OAB - SP173827 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DORIVALDO ALLIEND (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006506-93.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

HEMOPROT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FRIGORIFICOS LTDA 

REQUERIDO: SERGIO DORIVALDO ALLIEND Vistos, Hemoprot Indústria e 

Comércio de Produtos Frigoríficos Ltda. promove a presente “ação de 

tutela de urgência” em face de Sérgio Dorivaldo Alliend, aduzindo, em 

síntese, que na data de 17/08/2017 o requerido postou em seu canal do 

Youtube, denominado “Lapada & Lapada” e também em seu site de 

notícias, vídeo transmitindo informações inverídicas sobre a empresa 

requerente. Aduz que tentou entrar em contato com o requerido buscando 

informação se havia alguma comprovação de ordem técnica que indicasse 

a suposta contaminação do riacho e o nexo de causalidade entre as 

mortes de animais e as atividades exercidas pela empresa, porém não 

obteve êxito em localizar o requerido. Salienta que a reportagem lhe 

causou prejuízos, uma vez que colocou em dúvida seu comprometimento 

com o meio ambiente, ao transmitir informação que poderia levar a sua 

interdição pelo Ministério Público do Meio Ambiente. Alega que em 

23/08/2017 a Polícia Militar Ambiental realizou auto de vistoria, tendo como 

conclusão a inexistência de qualquer irregularidade, de modo que a 

reportagem do requerido atenta contra a idoneidade da requerente, 

principalmente no aspecto ambiental. Deste modo, requereu a concessão 

de tutela antecipada antecedente para que o requerido retirasse do seu 

site e do youtube o vídeo de forma imediata visando cessar a divulgação 

de tais informações sobre a autora. Determinada a emenda da inicial nos 

Ids. 9583880 e 9728226, se manifestou nos Ids. 9704399, 9716180, 

9716222, 9716216, 9855184, 9855224, 9855322, 9855384, 9855520. Na 

decisão de id. 9879116 o pedido de tutela antecipada antecedente foi 

deferido e determinado a requerente o aditamento da petição inicial. A 

requerente apresentou aditamento da inicial no id. 10283785 requerendo a 

condenação do requerido ao pagamento de uma indenização pelo dano 

moral sofrido no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a condenação ao 

pagamento de uma indenização pelos danos materiais decorrentes das 

despesas necessárias para a comprovação da regularidade de suas 

instalações e ao pagamento dos lucros cessantes. O requerido não foi 

localizado para ser citado, tendo sido expedido edital de citação (id. 

24451332), ao passo que nomeei curador especial, tendo este contestado 

por negativa (id. 29079237), pugnando, finalmente, pela improcedência do 

pedido. Em seguida a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado 

da lide no id. 298996969 e a requerida manifestou pela produção de prova 

oral no id. 29200595. Os autos permaneceram conclusos. É o relato. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro 

no art. 355, inciso II, do CPC, por entender que o processo encontra-se 

pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras 

provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato 

encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos. A requerente 

propôs a presente demanda alegando que teve sua imagem maculada em 

razão da parte requerida ter veiculado matéria jornalística realizada pelo 

requerido, no dia 17/08/2017, transmitida em seu canal do Youtube, 

denominado “Lapada & Lapada” e também em seu site de notícias, vídeo 

transmitindo informações inverídicas sobre a empresa requerente De 

entrada, registro que os requisitos da responsabilidade objetiva, como é a 

espécie, são a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, finalmente, o nexo causal 

entre esse dano e o fato imputável ao agente, desde que verificado a sua 

culpa ou dolo. Em suma, esta lide versa sobre a atuação do profissional 

jornalista e os limites do dever de informação. De fato, a divulgação da 

informação é direito garantido constitucionalmente, previsto no art. 5º da 

CF, onde se vê o inciso IX, ao contemplar a liberdade de imprensa (direito 

de informar), o inciso XIV, ao assegurar o direito de buscar informação, e 

finalmente o inciso XXXIII, que garante ao cidadão e à coletividade serem 

informados pelo Estado. Em relação à imprensa, o preceito máster seria o 

que assegura o direito de informar, combinado com os dispositivos que 

vedam a censura (art. 5º, IX e art. 220, § 2º) e garantem a liberdade da 

manifestação da informação (art. 220, caput). Portanto, evidente que o 

direito à informação é fundamental. Deve ser sempre verdadeiro quanto ao 

seu objeto e honesto e convincente quanto ao seu modo, visto que se 

devem respeitar as leis morais e os direitos das pessoas, tanto na 

obtenção, quanto na difusão da notícia. Nessa senda, prevê o Código de 

Ética dos Jornalistas Brasileiros: Art. 2º Como o acesso à informação de 

relevante interesse público é um direito fundamental, os jornalistas não 

podem admitir que ele seja impedido por nenhum tipo de interesse, razão 

por que: I - a divulgação da informação precisa e correta é dever dos 

meios de comunicação e deve ser cumprida independentemente de sua 

natureza jurídica - se pública, estatal ou privada - e da linha política de 

seus proprietários e/ou diretores. II - a produção e a divulgação da 

informação devem se pautar pela veracidade dos fatos e ter por finalidade 

o interesse público; III - a liberdade de imprensa, direito e pressuposto do 

exercício do jornalismo, implica compromisso com a responsabilidade 

social inerente à profissão; IV - a prestação de informações pelas 

organizações públicas e privadas, incluindo as não governamentais, é 

uma obrigação social. V - a obstrução direta ou indireta à livre divulgação 

da informação, a aplicação de censura e a indução à autocensura são 

delitos contra a sociedade, devendo ser denunciadas à comissão de ética 

competente, garantido o sigilo do denunciante. Outrossim, segundo o 

referido código, “o compromisso fundamental do jornalista é com a 

verdade no relato dos fatos, razão pela qual deve pautar seu trabalho pela 

precisa apuração e pela sua correta divulgação” (art. 4º), sendo dever do 

jornalista, entre outros, “respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à 

honra e à imagem do cidadão” (art. 6º, VIII), bem como “tratar com respeito 

todas as pessoas mencionadas nas informações que divulgar” (art. 12, III). 

No entanto, essas exigências não são sempre respeitadas, 

encontrando-se formas de atentar contra elas. Para Alfredo Vizeu apud 

Pedro Gomes[1] algumas dessas atitudes são a apresentação parcial da 

verdade, o sensacionalismo, o silêncio e o engano. A apresentação 

parcial da verdade é ocultar deliberadamente aspectos da realidade que 

impedem o indivíduo de aprender a totalidade do que foi apresentado; o 

sensacionalismo é distorcer os fatos mediante a acentuação de aspectos 

que provocam reações emocionais e não racionais; o silêncio é suprimir 

determinadas informações necessárias na compreensão de uma notícia e 

o engano é quando há um falseamento da realidade. Nesse passo, Alfredo 

Vizeu[2] ressalta: O jornalista, submetido às pressões do mercado e da 

audiência, lança mão de mecanismos de “sedução” e do uso de 

estereótipos para “segurar” o telespectador. Um desses mecanismos é a 

chamada hegemonia emotiva (FERRÉS, 1996). No noticiário televisivo são 

potencializados, preferencialmente, os valores emotivos, espetaculares, 

com a intenção de aumentar indiscriminadamente a audiência, com base 

na convicção de que as emoções fáceis, elementares, exercem uma 

poderosa atração sobre as más. O jornalista encontra-se submetido a um 

dilema diário: como tratar a notícia como um “produto atraente” e não 

comprometer a informação enquanto um bem público? Não é uma tarefa 

fácil. Como argumenta Bordieu (1997) o campo jornalístico está 

permanentemente à prova dos vereditos do mercado, através da sanção, 

direta, da clientela ou, indireta, do índice de audiência. Para Bordieu, os 

jornalistas são, sem dúvida, propensos a adotar o “critério do índice de 

audiência” na produção (“fazer simples”,”fazer curto”,etc.) e o que importa 

é se a informação vende bem. Assim sendo, o jornalista, no exercício da 

sua profissão, deve pautar seu trabalho pela correta apuração e 

divulgação dos fatos, tratando com respeito todas as pessoas 

mencionadas nas informações que divulgar, uma vez que qualquer atitude 

que demonstre a apresentação parcial da verdade, o sensacionalismo, o 

silêncio e o engano, constitui excesso e equívoco no seu direito, 

constitucionalmente adquirido, de informar. Feitas estas breves 

considerações e volvendo-me ao caso dos autos, onde a despeito de 

julgar o trabalho exercido pela parte requerida de suma importância para a 

sociedade mato-grossense, uma vez que atuante na divulgação de 

informações relativas ao interesse público, verifico que no contexto da 

matéria jornalística sub judice o requerido excedeu-se ao noticiar que a 

empresa requerida estaria causando a poluição do Rio Pari através do 

despejo de líquidos no rio, fato este que estaria causando a morte de 

peixes e animais no local. Isso porque, o requerido ao veicular a matéria 

jornalística em seu site e na plataforma de vídeos “youtube”, em 

17/08/2017, trás o seguinte título em sua reportagem: “Empresa Hemoprot 
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polui rio na cidade de Várzea Grande”, conforme se observa do id. 

9582367. Ainda, na reportagem o requerido afirma que a poluição do Rio 

Pari é realizada por um frigorífico, sem citar nomes, porém deixando 

explícito no título do vídeo que a responsável seria a empresa requerente 

(ids. 9855224, 9855322, 9855384 e 9855520). Neste prisma, estou 

convicto de que a conduta do requerido superou os limites da legalidade, 

causando inegáveis danos à imagem da requerente, decorrente da 

veiculação da matéria em site da internet e na plataforma Youtube. Não 

obstante, ressalto que a despeito de considerar o ato praticado pelo 

requerido em desfavor da requerente como excessivo e equivocado, em 

nenhum momento pretendo julgar o objeto da atividade realizada pela parte 

requerida como indevido ou inapropriado, uma vez que a divulgação de 

informações como àquela noticiada na matéria sub judice é de suma 

importância à sociedade várzea-grandense, e extremamente valorosa 

para este juízo. A propósito deste tema, veja o seguinte aresto: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. 

DANO MORAL. ABUSO DO DIREITO. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Embora seja livre a 

manifestação do pensamento, tal direito não é absoluto. Ao contrário, 

encontra rédeas tão necessárias para a consolidação do Estado 

Democrático de Direito, quanto ao direito à livre manifestação do 

pensamento. A imprensa possui o direito de emitir opiniões acerca de 

fatos que ocorrem na sociedade. O que não é admitido é a veiculação de 

informações falsas, deturpadas ou agressivas a determinadas pessoas.- 

A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, 

para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas 

também para que o valor não seja irrisório[3]. Deveras, diante do teor do 

Auto de Inspeção de Id. 9582511, vejo que a requerida publicou a notícia 

de forma imprudente e sensacionalista, acusando a requerida de estar 

poluindo o Rio Pari através do despejo de produtos em seu leito, causando 

a morte da fauna nativa e impossibilitando a utilização da água do rio, 

configurando assim, o abuso de direito de informar e sem dúvida 

caracteriza ofensa à honra da autora, não sendo justificável tal conduta. 

Não se pode perder de vista que a imprensa ganha dimensões que podem 

influenciar cada pessoa, até mesmo formar uma opinião pública – 

processos midiáticos, devendo o profissional ponderar em divulgar 

notícias verdadeiras e com cunho informativo, evitando transformá-las em 

puro sensacionalismo. Logo, comprovada a ilicitude da conduta do 

requerido, que passou além dos justos limites do seu direito de expressão, 

tenho como certo a ele impor o dever reparatório. Dos danos morais É 

certo que, a teor da Súmula 227 do STJ, a pessoa jurídica é passível de 

sofrer indenização. Contudo, não se deve conceder-lhe o mesmo 

tratamento adotado em relação às pessoas físicas, não se podendo 

aceitar que simples dissabores conduzam à indenização pelo dano moral, 

devendo estar demonstrado o real impacto existente. O doutrinador Silvio 

de Salvo Venosa ensina que “no campo da pessoa jurídica o que levamos 

em conta no aspecto do dano moral é o ataque à honra objetiva, em 

síntese, a reputação e o renome. Evidente que não são aplicáveis à 

pessoa jurídica os princípios dos direitos personalíssimos” (“Direito civil 

responsabilidade civil”, v. IV, p. 36, 3ª ed., Atlas). Assim também é o 

entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça: “OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE 

REFINANCIAMENTO DE DÉBITO – DÍVIDA EXISTENTE – PESSOA JURÍDICA 

– DANO EXTRAPATRIMONIAL – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) A 

pessoa jurídica possui honra objetiva, que nada mais é do que sua 

reputação perante a sociedade. Para ensejar indenização por dano moral, 

é necessária a demonstração do abalo que a sua reputação sofreu por 

culpa de ato praticado pelo réu, o que não ocorreu no caso, razão pela 

qual não há indenização a esse título. Se cada litigante for em parte 

vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do 

artigo 21, caput, do CPC/73.” (TJMT - Ap 134300/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). E, ainda, do Superior Tribunal 

de Justiça: “ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE CORTE. IMPUTAÇÃO DE 

IRREGULARIDADES. PESSOA JURÍDICA. LESÃO A DIREITO DA 

PERSONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DESCREVE OFENSA 

À HONRA OBJETIVA. DANO MORAL INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE 

EQUIPARAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA À PESSOA NATURAL NO QUE SE 

REFERE A DIREITOS PERSONALÍSSIMOS. (...) 6. Em definição precisa, "O 

dano moral corresponde, em nosso sistema legal, à lesão a direito de 

personalidade, ou seja, a bem não suscetível de avaliação em dinheiro" 

(REsp 1.032.014/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 

4.6.2009). 7. É grave e inadmissível equívoco, decorrente de visão 

patrimonialista do Direito, pretender equiparar a pessoa jurídica à pessoa 

humana, no que se refere a direitos personalíssimos, aí incluídos os 

relacionados à honra subjetiva. Além de desumanizar direitos 

fundamentais associados à dignidade da vida em sua plenitude, tal 

pretensão aberrante põe sujeitos que não passam de abstração jurídica - 

a serviço, na sua maioria, de forças e interesses do mercado - em pé de 

igualdade com as pessoas naturais, núcleo central e incomparável da 

ordem jurídica contemporânea. 8. Por essa razão, o STJ já assentou que 

"A pessoa jurídica não pode ser ofendida subjetivamente. O chamado 

dano moral que se lhe pode afligir é a repercussão negativa sobre sua 

imagem. Em resumo: é o abalo de seu bom-nome" (REsp 752.672/RS, Rel. 

Ministro Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, DJ 29.10.2007, p. 

219). 9. A consideração do abalo da honra objetiva está sempre presente 

como pressuposto para o reconhecimento do dano moral à pessoa jurídica 

(AgRg no Ag 970.204/SC, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJe 

11.11.2008; AgRg no Ag 951.736/DF, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 

Quarta Turma, DJ 18.2.2008, p. 40). 10. In casu, o dano moral reconhecido 

teria decorrido da cobrança indevida de valor, da imputação de fraude na 

instalação elétrica e da simples ameaça de corte no fornecimento de 

energia, circunstâncias que não demonstram a forma como a recorrida 

teria sido ofendida em sua honra objetiva. 11. Ressalte-se que esse 

posicionamento não implica, em hipótese alguma, anuência à conduta 

reprovável da recorrente, que praticou indiscutível ilicitude na apuração e 

na cobrança da dívida. O que não se pode é manter condenação a título 

de dano moral à pessoa jurídica sem que tenha sido caracterizada 

qualquer ofensa a um dos direitos próprios à sua condição peculiar na 

ordem jurídica. 12. Recurso Especial provido.” (REsp 1326822/AM, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2012, 

DJe 24/10/2016) No caso em tela, verifico que a reportagem realizada pelo 

requerido, efetivamente, causou danos morais à parte autora, pois 

vinculou a imagem da empresa como sendo esta a causadora da poluição 

do Rio Pari e das supostas mortes dos peixes e animais do local, 

denegrindo dessa forma a sua imagem, honra e credibilidade no mercado. 

Ora, a empresa que atua na produção e exportação de produtos e 

subprodutos do abate de animais e aves, deve desenvolver suas 

atividades de forma sustentável de forma que cause o menor impacto 

ambiental possível, respeitando a legislação ambiental. Dessa forma, o 

requerido ao proceder à vinculação errônea do nome da requerente a 

suposta poluição do Rio Pari, causou-lhe evidente dano moral. Vale 

destacar, ainda, que a empresa requerente sofreu até fiscalização 

ambiental após a veiculação da reportagem realizada pelo requerido, 

sendo então constada nenhuma irregularidade nas atividades na empresa, 

conforme Auto de Inspeção juntado no id. 9582511. Portanto, não restam 

dúvidas acerca do acolhimento do pedido de ressarcimento pelo dano 

moral sofrido, sobejando tão-só à fixação pecuniária. Trata-se de matéria 

controvertida, porque a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram 

critérios objetivos e seguros para a sua fixação. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do Dano 

Moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão”[4]. Dessa feita, atento às 

circunstâncias do caso concreto, uma vez que reconhecida a 

responsabilidade da parte requerida pela conduta ilícita e, considerando as 

condições econômico-financeiras das partes e o fato de que a extensão 

do dano é moderado, tenho que a quantia equivalente a R$ 40.000,00 

(qaurenta mil reais) pelos danos morais se mostra bastante razoável. Em 

suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização 

por danos morais não é o enriquecimento da autora e tampouco o 

empobrecimento dos réus, tendo, sim, conforme posicionamento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e 

penalizante”[5]. Dos juros e da correção monetária Os danos morais 

devem ser corrigidos monetariamente segundo o - Inpc/Ibge a partir da 

prolação da sentença e juros de mora de um por cento (1%) ao mês a 

partir do evento danoso (STJ – Súmula N.º 54), data da veiculação da 

notícia descrita na inicial. Do dano material e lucros cessantes Sendo o 
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dano material uma lesão concreta, que afeta um interesse relativo ao 

patrimônio da vítima, a perda de bens materiais deve ser indenizada, de 

modo que cada desfalque no patrimônio de alguém lesado é um dano a ser 

reparado civilmente e de forma ampla. Quantifica-se o prejuízo fazendo um 

cálculo que leva em conta o estado atual do patrimônio e a sua situação se 

o dano não tivesse ocorrido. Para fazer tal cálculo, e, assim, realizar a 

reposição in natura (retorno ao estado anterior) deve-se consignar que as 

perdas e danos da requerente abrangem, além do que ela efetivamente 

perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Assim trata da matéria 

AGUIAR DIAS: “A idéia do interesse (id quod interest) atende, no sistema 

de indenização, à noção de patrimônio como unidade de valor. O dano se 

estabelece mediante o confronto entre o patrimônio que realmente existe 

após o dano e o que possivelmente existiria, se o dano não tivesse sido 

produzido: o dano é expresso pela diferença negativa encontrada nessa 

operação.” (Da Responsabilidade Civil, 7ª Edição, editora forense, Volume 

II, p. 798). Nesse contexto, o dano patrimonial indenizável só inclui os 

prejuízos efetivos (emergentes) e os lucros cessantes diretos e imediatos 

- estes não se presumem. Assim, a indenização pelo dano material 

depende de prova de sua existência, a ser produzida no processo. No 

caso versando, pretende a requerente ser ressarcida pelas despesas 

que teve com trabalhos a fim de comprovar perante os órgãos ambientais, 

Ministério Publico e Prefeitura Municipal a regularização das suas 

instalações, bem como alega que alguns clientes deixaram de renovar 

seus contratos e outros não foram fechados em razão da notícia 

publicada, devendo também ser ressarcida pelos lucros cessantes. A 

pretensão não merece acolhimento, pois a requerente não juntou aos 

autos qualquer comprovante relativo às despesas que alega ter suportado 

para comprovar a regularidade ambiental de suas atividades. Da mesma 

forma, a requerente não apresentou nos autos os alegados e-mails e 

notificações que supostamente teria recebido de clientes acerca da 

desistência de firmar novos contratos e renovar antigos em virtude da 

veiculação da reportagem realizada pelo requerido. Portanto, não vejo 

nenhum dano material a ser indenizado, já que ausente provas acerca da 

sua efetiva lesão patrimonial suportada pela requerente. Da justiça gratuita 

do requerido No que diz respeito aos benefícios da justiça gratuita, tenho 

que o simples fato de o requerido ser defendido por curador especial não 

presume a concessão automática da justiça gratuita, razão pela qual 

indefiro o pedido formulado pelo curador na contestação apresentada nos 

autos. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO 

FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 794, I, CPC) - I) QUITAÇÃO DO 

DÉBITO - CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADMISSIBILIDADE - 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - II) RÉU CITADO POR 

EDITAL - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - 

PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA 

- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. I) Pelo Princípio da Causalidade, 

os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que ensejou a 

instauração do processo, independentemente da quitação superveniente 

do débito não-recolhido. II) Não há como presumir a necessidade acerca 

da assistência judiciária gratuita sem que se disponha sequer de indício de 

pobreza da parte, sendo certo que o mero fato de se encontrar em local 

incerto e não sabido, assistido pela Defensoria Pública, na qualidade de 

curadora especial, não tem o condão de ensejar qualquer conclusão 

quanto à sua situação financeira.” (TJ/MT - Ap, 40136/2011, DES.JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

29/11/2011, Data da publicação no DJE 07/12/2011.) Do dispositivo Com 

essas considerações e fundamentos, julgo parcialmente procedente o 

pedido formulado na inicial e condeno o requerido ao pagamento à autora 

da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a título de dano moral, que 

deverá ser corrigido de acordo com a fundamentação supra. Em 

consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Condeno os requeridos ao pagamento de custas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Transitada em 

julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento 

de sentença, arquivando-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe. P.I. Cumpra-se LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] VIZEU, Alfredo apud GOMES, Pedro. 

T e l e j o r n a l i s m o ,  a u d i ê n c i a  e  é t i c a .  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/vizeu-alfredo-telejornalismo-audiencia-etica.p

df. Acesso em: 06/09/2019. [2] Op. cit. [3] TJMG, Apelação Cível N° 

1.0105.07.234571-0/003, Relator: Pedro Bernardes, data da publicação: 

19/07/2010. [4] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [5] RSTJ 33/513 - 

Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro 

Cláudio Santos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012496-94.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

VERANICE RONDON DE ARRUDA E SILVA REU: UNIAO EDUCACIONAL 

CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA Vistos, VERANICE RONDON DE 

ARRUDA promove a presente ação de obrigação de fazer com pedido de 

tutela antecipada em face de União Educacional Cândido Rondon - 

Unirondon Ltda., atualmente denominada Editora e Distribuidora 

Educacional S/A, sustentando, em síntese, que, é aluna do curso de 

enfermagem oferecido pela requerida, por meio do programa PROUNI. 

Ressalta estar em dificuldade com os pagamentos das mensalidades, e 

ficou em atraso a partir do mês de fevereiro/2018, tendo efetuado 

confissão de dívida em 08.03.2019 no valor de R$ 24.542,26 (vinte e 

quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos). 

Contudo, em decorrência de um problema de saúde, não conseguiu 

trabalhar e, assim, efetuar os pagamentos das mensalidades, motivo pelo 

qual a requerida se recusa a fazer a rematrícula da autora no último 

semestre do curso, exigindo que esta pague o valor de R$ 12.845,71 

(doze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos). 

Desta forma, requereu a concessão de tutela de urgência para que a 

requerida proceda com a renovação imediata da matrícula da autora e no 

mérito a confirmação da liminar postulada. A inicial veio instruída com 

documentos. Determinada a emenda da inicial no Id. 23906628, 

manifestou-se no Id. 24452367. No id. 24652449 foi indeferida a tutela 

antecipada. Registre-se a interposição de recurso de agravo de 

instrumento, e r. acórdão juntado no id. 27523172. Designada audiência de 

conciliação, esta restou infrutífera (id. 27044927). A requerida apresentou 

contestação no id. 26823637, a qual veio instruída com documentos, 

alegando que a autora, visando cursar o primeiro semestre de 2019, 

formalizou o acerto n. 38355309 para quitar as mensalidades em atraso, 

porém realizou o pagamento de apenas uma parcela das 12 pactuadas. 

Ainda, afirma que essa situação “virou rotina da reclamante”, pois a autora 

fazia o acordo para “baixar” as mensalidades, contudo não quitava as 

parcelas, inclusive encontra-se inadimplente não só com as parcelas do 

acordo, mas também com as mensalidades dos meses de fevereiro a julho 

de 2016, além da multa contratual, o que corresponde a uma dívida no 

importe de R$ 33.037,00. Assim, aduz não poder prestar os serviços 

educacionais à autora sem a devida contraprestação, razão pela qual 

reputa legítima sua conduta de obstar a rematrícula da autora em virtude 

da sua inadimplência. Descreveu, ainda, sobre a excludente de ilicitude de 

culpa exclusiva da vítima para afastar eventual dano moral, requerendo, 

ao final, a improcedência dos pedidos iniciais. A autora apresentou 

impugnação à contestação no id. 27466856. Instadas as partes para 

manifestarem quanto à produção de provas, a parte autora pugnou pelo 

seu depoimento pessoal e pela oitiva de testemunha (id. 29193484). Após, 

vieram-me conclusos. Relatei. Decido. De entrada, cumpre anotar que a 

hipótese em apreço comporta o julgamento antecipado da lide (CPC – I, art. 

355), eis que todos os argumentos sustentados pelas partes dispensam a 

dilação probatória, mesmo porque se resumem, em geral, a questões de 

direito. Sobre mais, a prova documental já é suficiente para o desiderato 

do feito, razão por que tenho como desnecessária a produção de outras 

provas, notadamente oral, e passo ao exame do mérito. Apenas para 

situar a questão, pretende a autora que a requerida seja obrigada a 

renovar sua matrícula na unidade de ensino requerido mesmo estando 

inadimplente com o pagamento de várias mensalidades. Pois bem, após 

leitura dos autos, verifico que a insurgência da autora desmerece ser 

acolhida, senão vejamos. Consoante estabelece o art. 5º da Lei n. 

9.870/99, “os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão 
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direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da 

instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual”. Em outras 

palavras, é autorizada a instituição de ensino a denegatória da matrícula 

em caso de inadimplência, inexistindo, portanto, direito subjetivo líquido e 

certo a rematrícula em estabelecimento de ensino superior. No caso dos 

autos, incontroversa a inadimplência da autora. Assim, a negativa da 

requerida em efetuar a rematrícula é lícita, uma vez que a demandante se 

encontra inadimplente com os valores das mensalidades. Desta forma, não 

tendo a autora efetuado o pagamento dos débitos, descabe o pedido de 

rematrícula, mormente porque a requerida não está obrigada a realizar a 

rematrícula sem a contraprestação do serviço por parte do aluno. 

Ademais, embora não se olvide as questões de cunho pessoal da autora, 

isso não a isenta do pagamento das mensalidades pactuadas com a 

requerida e tampouco é causa justificante para impor à requerida a 

celebração de novo contrato educacional, sobretudo em hipóteses tais em 

que a autora se encontra inadimplente em relação a várias mensalidades. 

A matéria já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça que 

se posicionou pela impossibilidade de renovação de matrícula em caso de 

inadimplência: ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INSTITUIÇÃO 

PARTICULAR. INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE 

MATRÍCULA. 1. O art. 5º da Lei nº 9.870/99, ao assegurar o direito da 

rematrícula aos alunos que matriculados em determinada instituição de 

ensino, exclui os inadimplentes. 2. Dessa forma, nenhuma norma é 

descumprida caso a universidade particular resolva não mais prestar 

serviços educacionais aos estudantes em tal situação, uma vez que 

decorre de relação contratual. 3. Decidiu com acerto o Tribunal a quo ao 

aplicar ao presente caso a teoria do fato consumado. 4. Recurso especial 

improvido. (REsp 601.499/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 16/08/2004, p. 232) No mesmo sentido 

é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: RECURSO DE 

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - NEGATIVA - 

INADIMPLÊNCIA COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ART. 5º 

DA LEI Nº 9.870/1999 - RECURSO DESPROVIDO. “É permitido à instituição 

de ensino superior negar a renovação de matrícula do aluno inadimplente, 

nos termos do art. 5º da Lei nº 9.870/1999.” (N.U 

0004512-15.2015.8.11.0003, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 

30/01/2017). (N.U 1014865-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS 

CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no 

DJE 13/03/2020) Outrossim, cumpre aqui invocar o princípio da legalidade, 

através do qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão 

em virtude de lei, tendo em vista o disposto no artigo 5º, II, da Constituição 

Federal. Sendo fácil concluir que, salvo dispositivo legal em contrário, a 

requerida não está obrigada a renovar a matrícula da autora contra a sua 

vontade, muito menos quando diante de situação de reiterada 

inadimplência com o pagamento das mensalidades. Dessa forma, ao negar 

a renovação da matrícula à requerente a requerida apenas estava se 

valendo de um exercício regular de direito. Assim, ausente os 

pressupostos que informam a tutela específica, a improcedência do pedido 

é medida que se impõe. Isto posto, julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial e, por conseguinte, resolvo o 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 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita. 

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004028-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA SINHORATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE CARNEIRO XAVIER OAB - MT7956-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

MARCOS DE MORAES GOMES (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1004028-78.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

CASSIA SINHORATTI REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos. Cassia 

Sinhoratti propôs ação de cobrança referente ao seguro obrigatório 

DPVAT em desfavor de Seguradora Líder do Consórcio de Seguro 

DPVAT, alegando que em 24/06/2016 foi vítima de acidente com veículo, o 

que resultou em invalidez permanente. Assim, requer seja condenada a 

requerida ao pagamento do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais)referente a indenização referente ao Seguro Obrigatório em razão 

da sua incapacidade permanente. A inicial veio instruída de documentos. A 

requerida apresentou contestação no id. 14457953, alegando 

preliminarmente a inépcia da inicial e a ausência de comprovante de 

endereço em nome da parte autora. No mérito, aduz que não houve o 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório relativo ao veículo envolvido 

no sinistro, bem como afirma que deve ser reconhecido a necessidade de 

aplicação do instituto de compensação caso a requerida efetue o 

pagamento da indenização. Ressalta, ainda, que não há prova de nexo 

causal entre a lesão sofrida e o suposto acidente, pois não há nos autos 

ficha do primeiro atendimento médico da autora, bem ressaltou que 

havendo condenação o pagamento da indenização deverá ser 

proporcional ao grau da lesão. Ao final, ressalta a impossibilidade inversão 

do ônus da prova com base no CDC, a necessidade de realização de 

perícia técnica, que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da 

citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os 

honorários advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A 

parte autora impugnou a contestação (id. 14645412). Intimadas as partes 

para especificarem quais provas pretendem produzir, estas manifestaram 

nos ids. 14665222 e 14836939. Na decisão de id. 2171426 o processo foi 

saneado, oportunidade em que foi rejeitada a preliminar arguida em 

contestação, fixados os pontos controvertidos e determinada a realização 

de prova pericial. A parte requerida interpôs agravo de instrumento em 

razão da decisão que determinou a ela o recolhimento dos honorários 

periciais (id. 2184260), sendo este acolhido parcialmente com a 

determinação de rateio do pagamento dos honorários periciais (id. 

22748098). O laudo pericial aviou aos autos no id. 27629076, sendo que 

as partes nada manifestaram a seu respeito apesar de terem sido 

devidamente intimadas, conforme se observa do teor da certidão de id. 

31201457. Após, os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. 

Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança 

referente ao seguro DPVAT proposta por Cassia Sinhoratti em desfavor 

de Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT. É cediço que o 

seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para 

todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora 

alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter 

sofrido grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o veiculo envolvido no 

sinistro se encontrava inadimplente com o prêmio do seguro, razão pela 

qual deve ser julgado improcedente o pedido de indenização. Ainda, 

ressalta a ausência de nexo causal entre o alegado dano e o sinistro e a 

inexistência de provas quanto à invalidez permanente. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente da autora 

relacionada ao seu joelho esquerdo, restando afetada a sua capacidade 

funcional em 75%, conforme se observa do laudo pericial de id. 27629076, 

bem como restou comprovado também o acidente sofrido, consoante os 

documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses elementos tenho 

que restou comprovado o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela 

autora e a sua lesão permanente no seu joelho esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 
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OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015). Quanto a alegação de 

ausência do pagamento do prêmio do seguro DPVAT por parte da 

proprietária do veículo envolvido no sinistro, observo que a requerida não 

trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a 

veracidade dos fatos por ela alegados, ônus que lhe incumbia. Ademais, 

as telas apresentadas no corpo da contestação, não comprovam a 

existência de inadimplência do prêmio, visto que produzidas 

unilateralmente. Portanto, sem a prova dos fatos, as alegações da 

requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista que a mesma 

desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no Direito 

Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando 

que ao afirmar os fatos o autor e 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”. 

Ressalto, também que além de não ter restado demonstrada a alegada 

inadimplência do prêmio do seguro obrigatório, a falta do pagamento do 

prêmio não é motivo para a recusa do pagamento da indenização teor da 

Súmula nº 257 do STJ, in verbis: “A falta de pagamento do prêmio do 

seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos 

Automotores de Vias Terrestres(DPVAT) não é motivo para a recusa do 

pagamento da indenização” - Súmula nº 257 do STJ. Nesse sentindo 

também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR ATRASO NO 

PAGAMENTO DO SEGURO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 257 DO STJ 

– VERBA HONORÁRIA – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES 

DAS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – 

PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos 

da Súmula nº 257 do STJ, “A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização.” Observados os ditames das alíneas do § 3º do art. 20 do 

CPC, a manutenção da verba honorária é a medida que se impõe.É 

prescindível que o julgador manifeste-se acerca dos dispositivos citados 

pelas partes, para fins de prequestionamento.” (TJ-MT - Ap 102706/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

07/10/2015, Publicado no DJE 14/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pelo laudo pericial em razão do acidente de trânsito descrito 

nos autos. Assim, tendo em vista que os documentos necessários para o 

recebimento do seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, a 

requerente faz jus à indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei 

estabelece indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais). No caso dos autos, em que a parte requerente teve afetado de 

forma definitiva as funções do seu joelho esquerdo em 25%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70%, do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda completa da mobilidade de um quadril, joelho 

ou tornozelo. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado no laudo pericial, razão pela qual reputo razoável a fixação de 

75% de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão do autor foi 

quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Cassia Sinhoratti em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio de Seguro DPVAT, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 24/06/2016 (id. 13261910), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação ocorrida em 03/07/2018 (STJ, Súmula 426). Em consequência, 

resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 1.000,00 (art. 85, § 2º do CPC). Expeça-se alvará em favor do Sr. 

Perito para levantamento do valor depositado em juízo referente aos 

honorários periciais, bem como expeça-se certidão em favor do perito 

relativo a cota parte dos horários periciais, conforme decisão de id. 

23676489. Transitado em julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados. P. I. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000630-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: 

CONDOMINIO RUBI REQUERIDO: ALEX BOMFIM CARDOSO Vistos. 

CONDOMÍNIO RUBI, devidamente qualificado e representado nos autos, 

propõe a presente ação de cobrança em face de ALEX BOMFIM 
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CARDOSO, igualmente qualificado, aduzindo, em síntese, que o requerido 

é o legítimo proprietário da CASA Nº 210 DA QUADRA 06, que compõem o 

CONDOMÍNIO RUBI, respondendo, nesta qualidade, juntamente com os 

demais condôminos, pelas despesas de conservação e funcionamento 

daquele residencial. Sustenta que o requerido não vêm cumprindo 

satisfatoriamente a sua obrigação, encontrando-se em mora quanto às 

taxas condominiais vencidas em 10/05/2015, 10/06/2015, 10/07/2015, 

10/08/2015, 10/09/2015, 10/10/2015, 10/11/2015, 10/12/2015, 10/01/2016, 

10/02/2016, 10/03/2016, 10/04/2016, 10/05/2016, 10/06/2016, 10/07/2016, 

10/08/2016, 10/09/2016, 10/10/2016, 10/11/2016, 10/12/2016, 10/01/2017, 

10/02/2017, 10/03/2017 e 10/04/2017, totalizando até a data da 

propositura da demanda o valor de R$ 6.711,74 (seis mil, setecentos e 

onze reais e setenta e quatro centavos), afirmando que neste período as 

despesas comuns do condomínio foram aprovadas na Assembléia Geral, 

inclusive quanto ao rateio entre todos eles. Fundamenta juridicamente a 

sua pretensão, requerendo, ao final, dentre outros, a condenação da 

parte requerida ao pagamento das cotas condominiais vencidas. Com a 

petição inicial vieram documentos (ids. 17601224 a 17601228). A 

audiência de conciliação realizada nos autos restou infrutífera, muito 

embora as partes estivessem presentes, conforme se observa do termo 

de audiência de id. 25347339. A parte requerida não apresentou 

contestação nos autos, razão pela qual o requerente pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide no id. 26695799. Após, os autos vieram 

conclusos para deliberação. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso II, do art. 355, do 

Código de Processo Civil, tendo em vista a revelia da parte requerida e as 

provas documentais já aportadas aos autos. Como é cediço, a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracterizada está a revelia, situação esta demonstrada nos 

autos. Por outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, sobretudo pela regra do artigo 370 

do Código de Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Todavia, tenho que os elementos de provas constantes nos autos, 

corroborados com a revelia da parte requerida impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência. No caso dos 

autos, além da ausência de contestação que impõe a presunção de 

veracidade dos fatos alegados pela parte autora, como alhures já 

mencionado, a sua pretensão é corroborada pela plausibilidade do direito 

substancial vindicado, evidenciado pelos documentos que instruíram a 

petição inicial, sobretudo, pela convenção do condomínio, boletos e 

escritura do imóvel. Ressalto, ainda, que a requerente, além das taxas 

condominiais vencidas, requer também a condenação da parte requerida 

ao pagamento da multa no importe de 2% (dois por cento), sendo que esta 

é totalmente plausível a teor do art. 1.336, § 1º, do Código Civil, in verbis: 

“§ 1º O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos 

juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por 

cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito”. Ante o 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados pelo CONDOMÍNIO RUBI 

na presente ação de cobrança ajuizada em face de ALÉX BOMFIM 

CARDOSO, para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento das 

taxas condominiais vencidas em 10/05/2015, 10/06/2015, 10/07/2015, 

10/08/2015, 10/09/2015, 10/10/2015, 10/11/2015, 10/12/2015, 10/01/2016, 

10/02/2016, 10/03/2016, 10/04/2016, 10/05/2016, 10/06/2016, 10/07/2016, 

10/08/2016, 10/09/2016, 10/10/2016, 10/11/2016, 10/12/2016, 10/01/2017, 

10/02/2017, 10/03/2017 e 10/04/2017, totalizando até a data da 

propositura da demanda o valor de R$ 6.711,74 (seis mil, setecentos e 

onze reais e setenta e quatro centavos), valor este que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo Índice Geral de Preços do Mercado – IGPM a 

partir da constituição da dívida, a fim de evitar defasagem e 

locupletamento injustificados dos condôminos inadimplentes e ainda ser 

acrescido de juros de mora no importe de 1% contados do vencimento da 

obrigação. Ainda, condenando a parte requerida ao pagamento da multa 

prevista no art. 1.336, § 1º, do Código Civil, no valor correspondente a 2% 

(dois por cento) sobre o débito, e o faço com resolução do mérito, em 

atenção ao que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno, 

também, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor que atingir a condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, dê-se 

baixa e arquivem-se os autos. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009760-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE KENNEDY DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO CAMPOS ROSA OAB - SP190338 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009760-06.2019.8.11.0002. Vistos. André 

Kennedy da Silva Oliveira promove ação declaratória de inexistência de 

débito c/c pedidos de indenização por danos morais em face de Scard 

Administradora de Cartões de Crédito Ltda. sustentando, em síntese, que 

foi surpreendido ao ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de uma suposta dívida com a requerida, no valor 

de R$ 54,81 (cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), referente 

ao contrato n. W001751254-1, o qual não se recorda de ter contratado. 

Assim, pugnou pela concessão de tutela de urgência para exclusão do 

seu nome dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, e, no mérito, 

a declaração de inexistência do débito e condenação da requerida ao 

pagamento de danos morais, no importe de R$ 39.114,00 (trinta e nove mil, 

cento e quatorze reais). A inicial veio instruída com documentos. No id. 

22706112 o pedido de tutela de urgência foi deferido. Em seguida o 

requerido apresentou contestação acompanhada de documentos (ids. 

24449023 a 24449027), alegando que o cadastro do autor foi gerado na 

data de 03/06/2016 no estabelecimento “Demais Jeans e Baby”, ocasião 

em que o autor contratou crediário, bem como solicitou um cartão de 

crédito, disponibilizados pela ré. Afirma que o autor realizou compra 

mediante crediário no valor de R$ 144,90 (cento e quarenta e quatro reais 

e noventa centavos), formalizada por meio de entrada no valor de R$ 

49,27 (quarenta e nove reais e vinte e sete centavos) e duas parcelas 

nos valores de R$ 54,81 (cinquenta e quatro reais e oitenta e um 

centavos) e R$ 54,80 (cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), com 

vencimento em julho/2016 e agosto/2016, respectivamente, as quais não 

foram quitadas pelo autor. Ressalta que o débito é legítimo, derivado de 

lídima contratação pelo autor, que, fornecendo seus dados cadastrais, 

documentos pessoais e, inclusive extraindo fotografia facial, pela 

WEBCAM, formalizou contrato de crediário cujas parcelas não foram 

pagas, motivo pelo qual agiu no exercício regular do seu direito ao inserir o 

nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, 

requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial e a 

condenação do autor nas penas derivadas da litigância de má-fé. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (id. 24697908). Apesar de 

intimada, a parte autora não apresentou impugnação nos autos (id. 

30648092). Apenas a parte requerida se manifestou quanto à produção 

de novas provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (id. 

29012731). Após, os autos vieram conclusos para deliberação. É o relato. 

Fundamento e decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro 

no art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se 

pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras 

provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato 

encontra-se satisfatoriamente corroborada por documentos. Afirma o 

requerente que não possui qualquer relação jurídica com a requerida que 

justificasse a inscrição descrita na inicial, pois alega não se recordar de 

ter contratado com a ré, motivo porque requer declaração de 

inexigibilidade da dívida e que o requerido seja condenado ao pagamento 

dos danos morais ocasionados. Pois bem, analisando os autos, verifico 

que a improcedência dos pedidos realizados na inicial é medida que se 

impõe. Isso porque logrou êxito o requerido em demonstrar a existência de 

relação jurídica havida entre as partes que justifica a negativação do nome 
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do autor decorrente da utilização do cartão de crédito contrato pelo autor 

com a parte requerida por meio da Ficha Cadastral e Termo de Confissão 

de Dívida (id. 24449026). De tal forma, conquanto o autor tenha afirmado 

em sua inicial que não se recorda de ter contratado cartão de crédito com 

o requerido não foi isto que restou apurado nos autos, pois o requerido 

apresentou Ficha Cadastral e Termo de Confissão de Dívida firmado entre 

as partes. Ainda, carreou os autos cópia dos documentos pessoais do 

autor e fotografia do autor tirada no ato da compra, conforme id. 

24449026. Ademais, a parte autora sequer apresentou impugnação à 

contestação e documentos apresentados pela ré, quedando-se inerte 

quanto à intimação, conforme certidão de id. 30648092. Outrossim, é de 

fácil percepção que as assinaturas exaradas na Ficha Cadastral e Termo 

de Confissão de Dívida (id. 24449026) possuí uma similitude extrema com 

as assinaturas exaradas pelo requerente na Procuração e demais 

declarações (id. 22515463). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIADE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - EXCLUSÃO DO NOME DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO – PROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA PARCELADA DE 

TELEFONE CELULAR COM CHIP – ASSINATURA DO COMPRADOR 

SUPOSTAMENTE FALSIFICADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 

FALSIDADE - ANÁLISE COMPARATIVA ICTU OCULI DA ASSINATURA DO 

CONTRATO E DAS DEMAIS EXARADAS NA PROCURAÇÃO E NOS 

DOCUMENTOS PESSOAIS – POSSIBILIDADE – SIMILITUDE EXTREMA DAS 

RUBRICAS – ÔNUS DO AUTOR EM SOLICITAR INCIDENTE DE FALSIDADE – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO INICIAL - INADIMPLÊNCIA 

VERIFICADA – INSCRIÇÃO DEVIDA NO SPC – AUSÊNCIA DE CONDUTA 

ILÍCITA DA RECORRENTE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO- 

RECURSO PROVIDO.” (TJMT - Apelação Cível Nº 105201/2011, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do MT, Relatora: Marilsen Andrade 

Addario, Julgado em 12/12/2012). Insta asseverar ainda que oportunizada 

a produção de provas o requerente nada manifestou. Portanto, por 

ausência de prova contundente acerca da falsidade das assinaturas 

lançadas na Ficha Cadastral e Termo de Confissão de Dívida (id. 

24449026), há que se concluir que não houve conduta ilícita por parte da 

requerida que pudesse dar origem a um dano (moral/material) indenizável. 

Ademais, diferentemente do que constou na petição inicial, a dívida está 

lastreada em negócio jurídico que contou com a participação do autor, que 

daquele ficou inadimplente, razão pela qual não como ser declarado nulo o 

negócio jurídico. Da litigância de má-fé Diante de tudo que fora exposto, 

restou evidente que o requerente se utilizou de má-fé processual, uma 

vez que afirmou não ter realizado a contratação de cartão de crédito, 

quando na verdade tinha pleno conhecimento da existência do débito em 

seu nome junto ao requerido em virtude da utilização do cartão de crédito 

cujas faturas referentes aos serviços não foram adimplidas, dando ensejo 

à negativação do seu nome. Agindo assim, caracterizada está a incidência 

da conduta inserta no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, ou 

seja, a alteração da verdade dos fatos, sendo o quanto basta para 

condenar o autor por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei 

processual civil. Nestes termos caminha a jurisprudência: “COMPRA E 

VENDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – 

IMPERTINÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO 

DE QUE NÃO CONTRATOU COM A RÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS 

FATOS – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CARACTERIZADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Tendo sido comprovado, 

ao contrário do que alegou a autora, que havia entre as partes contratos 

de compra e venda entabulados, bem como de seu descumprimento por 

parte da autora, ensejando a negativação de seu nome junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, de rigor era mesmo a improcedência da presente 

ação indenizatória, ajuizada com a premissa de que não havia contratação 

entre as partes. Assim, alterando a autora a verdade dos fatos e 

pretextando a obtenção de vantagem indevida, pertinente a sua 

condenação por litigância de má-fé, sendo de rigor o não provimento do 

recurso ,  mant ida  sua  condenação . ”  (TJ -SP -  APL : 

00368965920118260001 SP 0036896-59.2011.8.26.0001, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 15/12/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/12/2015) Forte nessas razões, tenho que o 

requerente deve ser condenado em litigância de má-fé processual, nos 

termos do art. 81 do CPC. Com estas considerações e fundamentos, julgo 

improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor e em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC e revogo a 

tutela de urgência concedida no id. 22706112. Ainda, condeno o 

requerente nas penas da litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 

5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC). Em 

atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o autor, com 

fundamento no artigo 85, caput, § 8º, do CPC, no pagamento de custas 

processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça 

gratuita. Transitado em julgado, arquivem-se. Publique-se e Intimem-se. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009686-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERCEMENT BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO MULINARI OAB - RS47342-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1009686-15.2020.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REU: 

INTERCEMENT BRASIL S.A. Vistos. MARAJOARA MATERIAL PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA - ME, citado por edital, por meio de seu Curador 

Especial, promove Embargos à Execução em desfavor de INTERCEMENT 

BRASIL S.A., alegando que incumbe ao exequente/embargado provar os 

fatos constitutivos de seu direito, considerando a impossibilidade da 

impugnação específica. (id. 30806977). O embargado apresentou 

impugnação (id. 30806982), pugnando pelo julgamento improcedente dos 

presentes embargos. Após, vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 

De entrada, registro que a lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 

355, do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o julgamento 

antecipado da lide, não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação 

probatória, pois a prova documental aportada é suficiente para o meu 

convencimento. A questão é singela, pois o feito executivo tem por objeto 

o Título Executivo Extrajudicial representado pelas triplicatas mercantis 

juntadas nos ids. 6869218 a 689413 dos autos associados no valor de R$ 

11.970,65 (onze mil novecentos e setenta reais e sessenta e cinco 

centavos). Com efeito, a execução ampara-se por título de crédito no qual 

consta de forma certa e determinada, a importância, o modo e local de 

pagamento e a data. Assim, vejo que os títulos executivos preenchem 

todos os requisitos exigidos por lei, ganhando, portanto, contornos de 

título líquido, certo e exigível, nos moldes do inciso I, do art. 784, do Novo 

Código de Processo Civil. Se não bastasse, o ônus de provar fatos 

extintivos, impeditivos ou modificativos do direito pleiteado pelo exequente 

é da executada, ora embargante, devendo utilizar-se, para desconstituir a 

eficácia do título, de todos os meios legais. Com efeito, o egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já decidiu nesta linha de 

raciocínio, senão vejamos: “DUPLICATA - EMBARGOS DE DEVEDOR - 

ÔNUS DA PROVA - INCUMBE A CREDORA A PROVA DE FATO 

CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO E A EMBARGANTE A PROVA DE FATO 

MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO, A TEOR DO ART. 

333 E INCISOS DO CPC - ASSIM, SE A EMBARGANTE NÃO LOGROU 

ÊXITO EM DEMONSTRAR O ALEGADO AJUSTE PARA PARCELAMENTO 

DO CRÉDITO REPRESENTADO PELA CAMBIAL EXECUTADA, CABE A 

EXECUÇÃO PELA TOTALIDADE DO VALOR DA DUPLICATA, SENDO 

MISTER MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. 

RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO". [1] Diante disso, verifico que a 

parte embargante não produziu nenhuma prova que buscasse a 

desconstituição do título. De fato, os documentos que embasaram o 

processo executivo mantêm-se válidos e eficazes, ante a ausência de 

contraposição pelos embargantes daqueles fundamentos aventados pela 

embargada. Portanto, a embargante deixou de demonstrar qualquer 

mácula a ponto de desconstituir tal título, quando a ela incumbia o ônus da 

prova, a teor do inciso I, do art. 373, do Novo Código de Processo Civil, 

aplicável à espécie. No que diz respeito aos benefícios da justiça gratuita, 

tenho que o simples fato de o embargante ser defendido por curador 

especial não presume a concessão automática da justiça gratuita. Nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO (ART. 794, I, CPC) - I) QUITAÇÃO DO DÉBITO - 

CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADMISSIBILIDADE - 
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APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - II) RÉU CITADO POR 

EDITAL - NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - DEFENSORIA PÚBLICA - 

PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA 

- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. I) Pelo Princípio da Causalidade, 

os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que ensejou a 

instauração do processo, independentemente da quitação superveniente 

do débito não-recolhido. II) Não há como presumir a necessidade acerca 

da assistência judiciária gratuita sem que se disponha sequer de indício de 

pobreza da parte, sendo certo que o mero fato de se encontrar em local 

incerto e não sabido, assistido pela Defensoria Pública, na qualidade de 

curadora especial, não tem o condão de ensejar qualquer conclusão 

quanto à sua situação financeira.” (TJ/MT - Ap, 40136/2011, DES.JOSÉ 

SILVÉRIO GOMES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

29/11/2011, Data da publicação no DJE 07/12/2011.) Posto isso, julgo 

improcedentes os pedidos constantes nos Embargos à Execução, razão 

porque resolvo o mérito, nos termos do art. 771, paragrafo único c/c inc. I, 

do art. 487, ambos do Código de Processo Civil e condeno o embargante 

ao pagamento das custas processuais e da verba honorária que fixo em 

R$ 1.000,00 (um mil reais), ante a natureza da causa, que não exigiu 

dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da 

prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §8º, art. 85). 

Transitado em julgado, translade-se cópia da presente para os autos em 

associado (Processo n. 1003410-70.2017.8.11.0002) e oportunamente 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTAVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Apelação Cível n° 

70004071320, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, Relator: Des.ª Ana Beatriz Iser, Julgado em 15-5-02.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGENOL MATEUS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON NASCIMENTO RODRIGUES OAB - MT25772/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000002-37.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ARGENOL MATEUS DOS SANTOS REU: MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE 

LTDA Vistos, Argenol Mateus dos Santos ajuizou a presente “ação de 

rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e 

materiais com pedido de antecipação dos efeitos da tutela” em desfavor 

de Multiclick Brasil Publicidade Ltda., aduzindo, em síntese, que em 

junho/2013 recebeu um convite para fazer parte da empresa requerida, a 

qual operava com publicidade, tecnologia e telecomunicação. Assim, 

salienta que por entender que se tratava de uma empresa de renome, em 

funcionamento em diversos países, em 17/06/2013 firmou contrato de 

adesão relativo a serviços de publicidade e comunicação. Para ingresso 

no sistema de marketing da requerida, pagou pela adesão o equivalente à 

R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), todavia, aduz que apesar de ter 

efetuado a divulgação dos produtos e serviços, via internet, não 

recuperou o dinheiro investido, bem como foi induzido a erro, uma vez que 

não sabia que o negócio tratava-se de possível esquema de pirâmide 

financeira. Deste modo, requereu a concessão de tutela de urgência a fim 

de que fosse determinado o bloqueio do valor correspondente ao 

ressarcimento do capital investido de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos 

reais) com correção monetária e juros de 1% ao mês, do desembolso até 

o pagamento. No mérito pugnou pela declaração de rescisão do contrato 

firmado entre as partes com a consequente condenação da requerida a 

restituir a importância de R$ 2.800,00. Ainda, requereu a condenação da 

requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,00. A 

inicial veio instruída com documentos. Na decisão de id. 11286554 foi 

afastada a aplicação do CDC no presente caso e foi indeferida a liminar 

postulada. A parte requerida não foi localizada para ser citada, tendo sido 

expedido edital de citação (id. 20596210), ao passo que nomeei curador 

especial (id. 19916252), tendo este contestado por negativa geral (id. 

26597998). Intimada as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, apenas o autor manifestou no id. 29389471. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo ao 

julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por 

entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo necessidade de outras provas além das 

existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. No mais, a prova 

documental já é suficiente para a finalidade da ação, motivo por que tenho 

como desnecessária a produção de prova oral requerida pela parte 

autora. Do mérito Pretende a parte autora com a presente ação a rescisão 

do contrato firmado entre as partes com a consequente restituição do 

valor de R$ 2.800,00 pago por ocasião da adesão ao contrato, bem como 

a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização a título de 

dano moral em seu favor. Pois bem. Da análise do contexto da 

controvérsia, vê-se que fora firmado entre as partes contrato de 

prestação de serviços para comercialização de serviços e produtos no 

marketing multinível – via internet (id. 11267223, p. 07), o que, em linhas 

gerais, consiste no compartilhamento diário de anúncios disponibilizados 

no sítio eletrônico mantido pela requerida e, em contrapartida, ensejava o 

pagamento de uma quantia semanal à parte autora, dependendo do capital 

inicialmente investido. Esse quadro fático demonstra nítido esquema de 

“pirâmide negocial”, prática vedada pelo ordenamento pátrio, constituindo, 

inclusive, ilícito penal (artigo 2º, inciso IX, da Lei 1.521/51). É inegável, 

portanto, que a relação havida entre as partes tem como escopo 

acobertar um sistema de “pirâmide financeira” por meio de um secundário 

serviço de publicidade. A mecânica do contrato é no sentido de que o 

aderente, ora parte autora, mediante um investimento inicial, tem a 

expectativa de recuperar o investimento e começar a ter lucro a partir do 

momento em que atrai mais pessoas para o “serviço de publicidade” e em 

face dos quais estaria apto a receber rendimentos. Com efeito, o sistema 

remete a ideia de grande lucratividade de fácil obtenção, a qual é 

extremamente envolvente, contudo, esse mecanismo de “pirâmide” em que 

o investimento feito pelos novos aderentes se converte na remuneração 

dos que já faziam parte da cadeia, não se sustenta por longo período, 

havendo um natural esgotamento, e aqueles que estão na base da 

pirâmide acabam por não recuperar seu investimento. A falsa expectativa 

de lucro consubstancia verdadeira fraude, havendo, inclusive, ilícito penal. 

Assim, é forçoso concluir que, sendo o contrato de prestação de serviços 

de comercialização de serviços e/ou produtos no marketing multinível, o 

qual, como dito alhures, tinha como finalidade acobertar contrato cujo 

objeto é ilícito, assiste razão à parte autora quando pugna pela rescisão 

do pacto, pois insubsistente o seu objeto e forma. Por conseguinte, é de 

rigor a restituição do valor pago inicialmente parar que entrasse no 

sistema, qual seja, R$ 2.750,00, conforme se observa dos comprovantes 

de pagamentos juntados no id. 11267223, p. 08/09 (R$ 60,00 e R$ 

2.690,00) Com efeito, a requerida não pode se enriquecer indevidamente 

apropriando-se dos valores pagos pelo autor, de sorte que se impõe sua 

devolução, especialmente porque nosso ordenamento jurídico veda o 

enriquecimento sem causa. Sobre o assunto transcrevo o seguinte julgado 

que bem se amolda ao presente caso: “AÇÃO DE RESSARCIMENTO. 

DANO MATERIAL. FRANQUIA TELEXFREE CONHECIDA COMO VOIP. 

PROMESSA DE GANHOS RÁPIDOS, E BAIXO INVESTIMENTO, ENGANOSA. 

HIPÓTESE EM QUE A AUTORA PAGOU A QUANTIA DE R$2.850,00, FEZ 

AS DIVULGAÇÕES, REALIZOU O TRABALHO E NADA PERCEBEU. 

DESCONSTITUIÇÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO SÃO MEDIDAS QUE 

SE IMPÕEM. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]” 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004917795 RS , Relator: Gisele Anne Vieira de 

Azambuja, Data de Julgamento: 11/07/2014, Quarta Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/07/2014). Deste modo, 

demonstrado os requisitos ensejadores da espécie, a procedência do 

pedido de rescisão contratual e restituição de valores se mostra cogente. 

Do dano moral No que concerne ao dano moral, sabe-se que afeta a 

psique da pessoa, extrapolando o plano material, que nem sempre é 

diretamente atingido. É o que ensina Silvio Rodrigues: "Diz-se que o dano é 

moral quando o prejuízo experimentado pela vítima não repercute na órbita 

de seu patrimônio. É a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, 

mas que não envolve prejuízo material. ("Direito Civil", v.4, 

Responsabilidade Civil, 20ª. ed, Saraiva, São Paulo, 2007, p. 33)." No caso, 

não observo a ocorrência de relevante dano aos direitos da personalidade 

da parte autora, que apenas foi privado da chance de obter ganhos 

facilmente, prejuízo que não extrapola a esfera patrimonial. Não houve 

angústia, mágoa ou ameaça à sua honra. Ademais, ainda que a parte 
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requerente afirme ter experimentado constrangimentos e dissabores com 

“ausência de amparo da requerida” (sic), daí não se extrai, 

necessariamente, que sofreu grave violação dos direitos da 

personalidade. Para configurar danos morais, o entendimento dos tribunais 

é no sentido de que se faz necessário que o constrangimento, a tristeza, 

a humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente distinguir-se 

dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, situações comuns a que 

todos se sujeitam, aspectos normais da vida cotidiana[1]. Com efeito, o 

mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas 

somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, 

causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige 

(STJ, REsp 606.382/MS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 17.05.2004). 

Outrossim, não se deve perder de vista que a parte autora viu-se atraída 

para a realização do negócio sob a promessa de ganho fácil. Desta forma, 

se agiu com a ganância típica das vítimas de crime dessa natureza, não é 

legítima a pretensão de indenização por danos morais. A jurisprudência 

não destoa deste entendimento: Rescisão Contratual Cumulada com Danos 

Materiais e Morais - Formalização de "Contrato de Concessão de Uso de 

Mega Loja e Site Institucional Pessoa Jurídica" e "Contrato de Agente de 

vendas por Indicação Pessoa Jurídica"- Cooptado que adere a um sistema 

sofisticado de "pirâmide", utilizando-se como pretexto a venda de serviços 

de Internet, que após período de isenção ainda são tarifados mensalmente 

- Objetivo primordial de venda dos chamados Kits Omni (serviços de 

Internet) mediante comissões a serem recebidas por vendas diretas ou 

por meio de terceiros em cadeia, permitindo que cada participante forme 

uma "Organização de Vendas" - ilicitude do objeto, por força do art. 2º, IX, 

da Lei n° 1.521/51, que veda a criação de "pirâmides", "bolas de neve", 

"correntes" e equivalentes, para a obtenção de lucro em prejuízo à 

coletividade - Negócio jurídico nulo (art. 166, II, do Código Civil). Reparação 

material - Obrigação de ressarcimento do valor pago pelo participante - 

Correção monetária desde o desembolso - Mero fator de recomposição do 

poder aquisitivo da moeda frente aos efeitos deletérios da inflação - Caso 

contrário, flagrante seria o enriquecimento sem causa. Danos morais - 

Descabimento - Frustração decorrente também da própria cobiça e incúria 

da vítima - Ausência de prova de fato extraordinário capaz de suscitar 

prejuízo psicológico passível de reprimenda pela via judicial - Inocorrente 

particularidade ofensiva à imagem do postulante ou a elementos subjetivos 

vinculados à sua personalidade. Sentença de procedência. Preliminar 

rejeitada e, no mérito, recurso provido em parte para afastar a 

condenação em danos morais.” (Apelação nº 9209808-77.2009, E. 5ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. James Siano, j. 27.10.2010) 

“RESCISÃO CONTRATUAL - Devolução de quantia - Concessão de uso de 

mega loja virtual e site institucional com sistema de auto gestão - 

Premiação em caso de venda de Kit Omni a terceiro - Objeto ilícito 

("pirâmide financeira") - Óbice na Lei nº 1521/51 - Rescisão contratual 

com devolução de quantia paga - Dano moral todavia não verificado, pois 

também o autor agiu com o mesmo dolo da empresa ré, vislumbrando lucro 

fácil. Invertidos os ônus sucumbenciais anteriormente arbitrados por ter o 

autor decaído de parte mínima do pedido - Recurso parcialmente provido.” 

(TJSP, Apelação Cível 0020649-05.2008.8.26.0196, Rel. Des. Luiz Ambra, 

4ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 02/09/2014, publ. 

02/09/2014). Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido formulado 

na petição inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as 

partes, bem como condeno a requerida a restituir ao autor a quantia 

correspondente a R$ 2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), 

cuja quantia deverá ser atualizada pelo INPC desde o efetivo desembolso, 

acrescido de juros de mora a partir da citação. Em consequência, resolvo 

o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento de custas processuais, bem como nos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), de acordo com o § 8º, 

do artigo 85, do Código Processo Civil, observadas as circunstâncias 

previstas nas alíneas do parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal, como a 

natureza e importância da causa, ao grau de zelo profissional, lugar da 

prestação dos serviços, ao pouco tempo despendido, bem como 

considerando o irrisório proveito econômico da demanda. Transitada em 

julgado, aguarde-se por 15 (quinze) dias eventual pedido de cumprimento 

de sentença, arquivando-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe, ficando desde já autorizado o 

desarquivamento do feito a requerimento de qualquer das partes. P. I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] MORAES, 

Maria Celina Bodim de, in Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 157/158.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006168-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CUIABA 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA OAB - MT24394/O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS OLIVEIRA SANTOS OAB - MT9101-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR DA SILVA (REU)

LIDIA ROSA DE OLIVEIRA SILVA (REU)

GMTUR TRANSPORTADORA TURISMO E CONSTRUTORA LTDA - EPP 

(REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. A parte autora pretende em síntese ser 

reintegrada na posse do imóvel sub judice, contudo descurou de formular 

pedido referente ao contrato verbal, uma vez que é possível verificar que 

conforme mencionado pela parte autora em sua inicial, que “celebrou 

contrato de comodato na modalidade verbal, razão pela qual se considera 

a existência de negócio jurídico verbal realizado entre as partes. Sobre 

esse aspecto, consigno que o pedido com suas especificações, além de 

constituir em requisito da petição inicial, a teor do art. 319, IV, CPC, se trata 

da própria “delimitação do objeto litigioso, da lide, do mérito do processo”, 

e, logo, da atividade jurisdicional, que a ele deverá estar jungida[1]. Posto 

isso, determino venha à parte autora, em 15 (quinze) dias, esclarecer se 

pretende rescindir o contrato verbal aparentemente realizado com o 

requerido, delimitando os pedidos finais da ação, sob pena de 

indeferimento (art. 330, CPC). Outrossim, da análise da petição inicial, 

verifico que a parte autora, requer a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, entretanto o simples fato não permite o deferimento do benefício 

sem a devida comprovação de sua incapacidade. Nesse sentido, 

colaciono o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COM AGRAVO REGIMENTAL. 

JUSTIÇA GRATUITA. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE 

DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS 

PROCESSUAIS. SÚMULA N. 481/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Faz jus ao 

benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos 

que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais" (Súmula n. 481/STJ). 2. Embargos de declaração recebidos 

como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ - EDcl no 

AREsp: 206364 RS 2012/0151465-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, Data de Julgamento: 25/03/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 02/04/2014) Ainda, convém ressaltar que segundo o 

disposto na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte 

demonstre a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as 

custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha à 

parte autora, em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual 

hipossuficiência financeira da associação, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do §1º, art. 

456 CNGC/MT. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito [1] WAMBIER, Luiz Rodrigues; 

TALAMI, Eduardo; Curso avançado de Processo Civil, volume 3: processo 

cautelar e procedimentos especiais. 11ª ed. rev., atual. e ampl. - São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011 p. 367

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007519-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Observo que, a parte autora entende como 

indevida a cobrança dos débitos referentes aos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2019 e, janeiro e fevereiro de 2020 uma vez que 

não corresponde com o seu real consumo, todavia, descurou de 

colacionar aos autos as faturas correspondentes às cobranças 

questionadas. Assim, considerando o que dispõe o art. 320 do CPC 

acerca dos documentos indispensáveis ao processamento da demanda, 

determino, venha à parte autora, em igual prazo, suprir a irregularidade 

apontada, devendo juntar aos autos cópia das faturas que se pretende 

discutir na lide, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, 

CPC). Em sendo o caso de interesse, considerando o pedido acerca da 

extensão do pedido referente as demais faturas que se vencerem no 

curso da ação, venha a parte autora, em igual prazo, indicar e aportar aos 

autos a fatura do mês de março e de abril/2020, a fim de dar maior 

celeridade processual. Às providências necessárias. (assinado 

digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004239-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FAGUNDES DE SOUZA (AUTOR(A))

ZEZITO LEITE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004239-85.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Em análise dos autos, verifica-se que a parte autora requer 

pela reconsideração da decisão que indeferiu a tutela pretendida, contudo 

entendo que tal pretensão não merece prosperar. Ademais, via de regra, o 

requerimento formulado pela parte autora não aventaria o deferimento do 

pedido de reconsideração da decisão registrada sob o Id. 4319163 , 

sendo o agravo de instrumento o recurso admissível, em regra, contra 

decisões interlocutórias. No mais, aguarde-se a audiência designada. 

Várzea Grande, 08 de fevereiro de 2017. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009761-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA HERAIL BUTAKKA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

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):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos, Observo que a parte autora requer a 

concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sendo que, para tanto, 

basta à assertiva do interessado de que não possui condições financeiras 

de arcar com as custas, as despesas processuais e honorários 

advocatícios. Todavia, a aludida declaração não tem presunção absoluta, 

mas apenas presunção relativa, ou seja, poderá existir indícios em que a 

declaração torne insuficiente para a comprovação da alegada escassez 

de recursos apontada na legislação. Com essas considerações, constato 

que inexiste nos autos qualquer elemento de convicção que pudesse 

justificar o deferimento de plano do pedido de concessão da justiça 

gratuita, bem porque os autores indicam suas profissões na inicial, 

conforme disposto no art. 319, inciso II do CPC, como sendo economista e 

empresária, fato este que colocam em dúvida a real situação financeira 

dos autores, havendo a necessidade de a parte autora comprovar a 

situação de hipossuficiente. Assim, determino venha à parte autora no 

prazo de 15 (quinze) dias, aportar aos autos documentos que 

efetivamente demonstrem sua hipossuficiência, em especial, que apontem 

seu real ganho financeiro mensal, ou, conforme for o caso, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Às providências necessárias. Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009610-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONILSON SILVA RONDON DE ALCANTARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA CAMPOS OAB - MT19258-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA PARTES, na pessoa de seus respectivos advogados para 

no prazo de 15 (quinze) dias manifestarem sobre o LAUDO PERICIAL ID 

30687839. AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 382798 Nr: 596-73.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente demanda e 

julgo extinto o feito com resolução do mérito com base no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, a fim de condenar a seguradora requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 2.362,50 (dois mil, 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), à parte autora, a 

título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com 

veículo automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório 

DPVAT, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo 

INPC, por ser o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o 

evento danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial 

pátrio, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima 

do pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Transitado e julgado, determino que se aguarde a 

manifestação da parte vencedora no prazo de 15 (quinze) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos arquivados.Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 417414 Nr: 20689-57.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KODS, GIBRAIR ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:MT 26.992-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:OAB/MT 

26.417-A

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente demanda e 

julgo extinto o feito com resolução do mérito com base no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, a fim de condenar a seguradora requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório no importe de R$ 337,50 (trezentos e 

trinta e sete reais e cinquenta centavos)à parte autora, a título de 

indenização pela lesão corporal decorrente de acidente com veículo 

automotor. Em se tratando de recebimento de seguro obrigatório DPVAT, o 
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valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, por ser 

o índice que melhor reflete a atualização da moeda, desde o evento 

danoso (Súmula 43 do STJ), conforme entendimento jurisprudencial pátrio, 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Decaindo a parte autora em parte mínima do 

pedido, é justo e razoável que a sucumbência seja suportada em sua 

totalidade pela requerida, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do 

Código de Processo Civil. Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (art. 

85, § 2º do CPC). Ciência ao Ministério Público. Transitado e julgado, 

determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora no prazo 

de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

arquivados.Intimem-se. Cumpra-se.Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498615 Nr: 13022-49.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE BERNADETH DE ALMEIDA CONCEIÇÃO, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:MT 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Lenice 

Bernadeth de Almeida Conceição, no valor de R$ 10.695,93 (dez mil 

seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos), 

reconhecidos pela 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do 

processo de nº 0000401-58.2016.5.23.0006, atualizados nos termos da 

sentença trabalhista juntada nos autos pela credora (fls. 57), a ser 

habilitado na classe de credores trabalhistas extraconcursal da Massa 

Falida de Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 512049 Nr: 20107-86.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRIQUE DE ARRUDA NEVES, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI 

- OAB:MT 19.000, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Henrique 

de Arruda Neves, no valor de R$ 1.212,71 (mil duzentos e doze reais e 

setenta e um centavos), reconhecidos pela 1ª Vara do Trabalho de 

Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0000674-28.2016.5.23.0106, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls.39), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas extraconcursal da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 569190 Nr: 3386-88.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANNA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Andreia 

Rodrigues Silva, no valor de R$ 3.783,51 (três mil setecentos e oitenta e 

três reais e cinquenta e um centavos), reconhecidos pela 3ª Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0000921-66.2017.5.23.0108, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pela credora (fls.27), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas extraconcursal da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498607 Nr: 13014-72.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANDERSON BRUNO SALES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por Joanderson Bruno Sales da Cruz, no valor de R$ 11.317,68 (onze mil 

trezentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), reconhecidos 

pela 6ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000262-09.2016.5.23.0006, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 58), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas extraconcursal da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 500346 Nr: 13929-24.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHAEL MELO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ÁGUA VERMELHA, COMPRE 

MAIS SUPERMERCADOS LTDA-EPP, ELIZANDRO JÚNIOR TONIAZZO, 

COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, RIO SUL ALIMENTOS LTDA EPP, 
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COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA EPP, MAX ARIEL TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por Michael Melo Dias, no valor de R$ 17.737,26 (dezessete mil setecentos 

e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), reconhecidos pela 6ª Vara 

do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000284-67.2016.5.23.0006, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 31), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas extraconcursal da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 510121 Nr: 19106-66.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOGO VICTOR RIBEIRO MAGALHÃES, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUZA 

PIZZATTO - OAB:MT 8.566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por Diogo Victor Ribeiro Magalhães, no valor de R$ 16.714,31 (dezesseis 

mil setecentos e quatorze reais e trinta e um centavos), reconhecidos pela 

1ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000577-52.2016.5.23.0001, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls.58), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas extraconcursal da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 527995 Nr: 3135-07.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO JOSÉ DE SOUZA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Rodrigo 

José de Souza, no valor de R$ 5.961,13 (cinco mil novecentos e sessenta 

e um reais e treze centavos), reconhecidos pela 5ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 0000405-98.2016.5.23.0005, 

atualizados nos termos da sentença trabalhista juntada nos autos pelo 

credor (fls.41), a ser habilitado na classe de credores trabalhistas 

extraconcursal da Massa Falida de Compre Mais Supermercado 

Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, translada-se cópia aos autos principais 

e arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se 

e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 543159 Nr: 11378-37.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIAMAR DE SOUZA ANTUNES, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:, VALDECIR CALÇA - OAB:5247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Liamar de 

Souza Antunes, no valor de R$ 7.314,40 (sete mil trezentos e quatorze 

reais e quarenta centavos), reconhecido pela 2ª Vara do Trabalho de 

Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0000780-50.2017.5.23.0107, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pela credora (fls. 31), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas extraconcursais da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 551419 Nr: 15640-30.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEY DA SILVA REZER, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Vanderley 

da Silva Rezer, no valor de R$ 4.626,02 (quatro mil seiscentos e vinte e 

seis reais e dois centavos), reconhecido pela 8ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 0000785-78.2017.5.23.0008, 

atualizados nos termos da sentença trabalhista juntada nos autos pelo 

credor (fls. 30), a ser habilitado na classe de credores trabalhistas 

extraconcursais da Massa Falida de Compre Mais Supermercado 

Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, translada-se cópia aos autos principais 

e arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se 

e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza
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 Cod. Proc.: 569188 Nr: 3384-21.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILGNER DOS SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANNA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Wilgner 

dos Santos Vieira, no valor de R$ 4.292,82 (quatro mil duzentos e noventa 

e dois reais e oitenta e dois centavos), reconhecidos pela 3ª Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0000867-03.2017.5.23.0108, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 25), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas extraconcursal da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 569192 Nr: 3388-58.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEY WISNAITHY QUEIROZ BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANNA KALLY SPREAFICO DE 

MEDEIROS - OAB:9530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pelo habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por Wesley Wisnaithy Queiroz Barros, no valor de R$ 6.677,34 (seis mil 

seiscentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), 

reconhecidos pela 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos 

do processo de nº 0000889-67.2017.5.23.0106, atualizados nos termos 

da sentença trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 26), a ser 

habilitado na classe de credores trabalhistas extraconcursal da Massa 

Falida de Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 205695 Nr: 1632-97.2008.811.0002

 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: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA- 

DISCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CAMARGO SILVA EUBANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO H MARCHEZAN AUZANI 

- OAB:MT 6.624, MARCOS SOUZA DE BARROS - OAB:3.947/MT, 

WILLIAM KHALIL - OAB:MT 6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

 Convertido a decisão mandamental em título executivo judicial, com vistas 

ao prosseguimento do feito na forma prevista no Livro I, Título II, Parte 

Especial, do Código de Processo Civil/2015 (CPC/2015 – §2º, art. 701 – 

Cumprimento de Sentença). Assim, determino, seja anotado nos registros 

do feito que se trata de cumprimento de sentença, renovando sua 

autuação.

 Após, intime-se a parte devedora, por meio de carta com aviso de 

recebimento (art. 513, § 2º, inciso II, CPC/2015), para cumprimento da 

obrigação, de acordo com os cálculos apresentados pela exequente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 

10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC.

 Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC/2015.

 Para o caso de não pagamento voluntário pela parte devedora, no prazo 

legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor devido nesta 

fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 523, CPC/2015).

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 244511 Nr: 5249-94.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉDER MARCOS D' AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO, MAURO 

ANTONIO BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FURTADO GOMES - 

OAB:8335, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687

 Vistos, etc.

Intime-se o douto patrono da parte exequente para que manifeste seu 

interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender de 

direito. Prazo: 5 (cinco) dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 5 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 498599 Nr: 13007-80.2017.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CASTRO ORTELLADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, Denise Alves da Cunha - OAB:MT 

10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Vanessa 

Castro Ortellado, no valor de R$ 12.918,32 (doze mil novecentos e dezoito 

reais e trinta e dois centavos), reconhecidos pela 7ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 0000688-18.2016.5.23.0007, 

atualizados nos termos da sentença trabalhista juntada nos autos pela 

credora (fls.57), a ser habilitado na classe de credores trabalhistas 

extraconcursal da Massa Falida de Compre Mais Supermercado 

Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, translada-se cópia aos autos principais 

e arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se 

e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 504639 Nr: 16214-87.2017.811.0002
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 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOICE SANTANA DE SIQUEIRA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - 

OAB:MT 8.566

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado pela habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado 

por Joice Santana de Siqueira, no valor de R$12.846,67 (doze mil 

oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), 

reconhecidos pela 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do 

processo de nº 0000267-34.2016.5.23.0005, atualizados nos termos da 

sentença trabalhista juntada nos autos pela credora (fls. 59), a ser 

habilitado na classe de credores trabalhistas extraconcursal da Massa 

Falida de Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 525751 Nr: 1850-76.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARQUES DA COSTA OLIVEIRA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065MT, MARIA CAROLINA PESSATI - OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Patricia 

Marques da Costa Oliveira, no valor de R$ 21.257,60 (vinte e um mil 

duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), reconhecido 

pela 1ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do processo 

de nº 0000950-25.2017.5.23.0106, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pela credora (fls. 06), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas extraconcursal da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 525756 Nr: 1854-16.2018.811.0002

 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: GENIFER KAISER, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE 

FARIA TAVARES - OAB:18477/B, MARIA CAROLINA PESSATTI - 

OAB:MT 20.706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Genifer 

Kaiser, no valor de R$ 44.137,28 (quarenta e quatro mil cento e trinta e 

sete reais e vinte e oito centavos), reconhecido pela 2ª Vara do Trabalho 

de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0000966-73.2017.5.23.0107, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pela credora (fls.20 e 21), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas extraconcursal da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 551420 Nr: 15641-15.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE MONTEIRO DO AMARAL, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - 

OAB:8566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Luiz 

Henrique Monteiro do Amaral, no valor de R$ 1.112,70 (mil cento e doze 

reais e setenta centavos), reconhecido pela 1ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 0001441-90.2016.5.23.0001, 

atualizados nos termos da sentença trabalhista juntada nos autos pelo 

credor (fls. 33), a ser habilitado na classe de credores trabalhistas 

extraconcursais da Massa Falida de Compre Mais Supermercado 

Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, translada-se cópia aos autos principais 

e arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se 

e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 555178 Nr: 17509-28.2018.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA GUEDES DE ANDRADE, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIELLY GARBIM FEITOSA - 

OAB:MT 13.940

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Vanessa 

Guedes de Andrade, no valor de R$ 10.876,15 (dez mil oitocentos e 

setenta e seis reais e quinze centavos), reconhecido pela 1ª Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0000792-67.2017.5.23.0106, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pela credora (fls.06 e 07), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas da Massa Falida de Compre Mais 

Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários advocatícios.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, translada-se cópia aos autos 

principais e arquive-se com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. 
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Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 573857 Nr: 6109-80.2019.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA KATIELY COSTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Almeida Pires de 

Miranda Xavier - OAB:17.650/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Diante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, “a”, do CPC, bem como com fulcro no art. 

15, II, da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela 

habilitante, e determino que seja incluído o crédito habilitado por Fernanda 

Katiely Costa de Almeida, no valor de R$ 5.285,66 (cinco mil duzentos e 

oitenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), reconhecido pela 3ª 

Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0000771-85.2017.5.23.0108, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pela credora (fls. 04), a ser habilitado na 

classe de credores trabalhistas extraconcursais da Massa Falida de 

Compre Mais Supermercado Ltda.Isento de custas e honorários 

advocatícios.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, 

translada-se cópia aos autos principais e arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 608236 Nr: 2500-55.2020.811.0002

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIOLA DOS SANTOS LUZ TOMADON, CLEBER 

JUNIOR STIEGEMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que os habilitantes não cumpriram 

satisfatoriamente os requisitos elencados no art. 319 do CPC, haja vista 

que não informou os endereços eletrônicos das partes.

Ainda, os habilitantes requerem os benefícios da justiça gratuita, todavia o 

habilitante Cleber Junior Stiegeneier é qualificado como advogado, fato que 

evidencia a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade 

(art. 99, § 2º, do CPC).

Desse modo, deverá o habilitante demonstrar sua insuficiência de 

recursos para pagar as custas e despesas processuais, por meio de 

documentos idôneos.

No mais, em relação a habilitante Fabiola dos Santos Luz Tomadon a 

procuração acostada aos autos foi emitida em janeiro de 2017.

Ademais, verifico que as certidões de créditos aportadas aos autos foram 

atualizadas até o dia 02/02/2017, em desacordo com a previsão legal do 

artigo 9º, inciso II , da Lei 11.101/05.

Ante o exposto, intimem-se os habilitantes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo 

(art. 321, parágrafo único, do CPC), sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito:

1. Informar o endereço eletrônico das partes;

 2. Comprovar o habilitante Cleber Junior sua situação financeira precária, 

OU, conforme for o caso, promover o recolhimento das custas judiciais e 

taxa judiciária, (art. 99, § 2 º, c/c art. 290, ambos do CPC, c/c 456, §1º, da 

CNGC);

3. Juntar procuração ad judicia atualizada da habilitante Fabiola dos 

Santos Luz Tomadon.

4. Juntar certidão dos créditos, atualizadas até a data que corresponde à 

distribuição do pedido de recuperação judicial (art. 9º, II, da LRF), ou seja, 

27/01/2015.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 297613 Nr: 18065-40.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONILHA MIGUELINA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BOM SUCESSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:MT 6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGENIO COSTA FERREIRA DE 

MELO - OAB:MG 103.082

 Diante do exposto, conheço dos embargos, por serem tempestivos, para, 

no mérito, negar-lhes provimento. Mantenho, portanto, incólume a 

sentença anteriormente proferida. Publique-se. Intimem-se.Do pedido de 

penhora online – Fls. 122/124Por meio da petição de fls. 122/124 a parte 

autora requer que seja determinando a penhora online, via Sistema 

Bacenjud no valor de R$ 20.070,16 (vinte mil e setenta reais e dezesseis 

centavos).,INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença, já que a 

sentença não transitou em julgado.Outrossim, DEFIRO a prioridade na 

tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do Estatuto do Idoso, 

art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ . Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 346163 Nr: 12734-09.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIR EBER MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMÉTICOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Nunes - OAB:SP 

144.766

 Vistos, etc.

Verifica-se dos autos que a parte requerida efetuou o depósito 

espontâneo da condenação (fls. 101/102).

Pois bem, este juízo verificou em outros processos a existência de 

petições protocoladas pelos causídicos Claudison Rodrigues e Milton 

Jones Amorim Vieira, cada um se intitulando portador do direito ao 

levantamento de valores depositados em diversas demandas onde ambos 

os advogados atuavam em favor de seus clientes.

Deste modo, determino a intimação pessoal do autor no endereço indicado 

à fl. 04, para no prazo de 10 (dez) dias, comparecer em juízo e ratificar, 

ou não, a autorização para liberação de alvará ou que apresente os dados 

seus dados bancários

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 206797 Nr: 2729-35.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS SANTO 

ANDRÉ LTDA, KLARIMAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.B.S. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MATOS 

CARDOSO - OAB:SP 249.787

 INTIMAR A PARTE AUTORA no prazo de 15 (quinze) dia, conforme 

solicitado pelo Sr. Perito fls. 1216, para apresentar eventuais assistentes 

técnicos e quesitos (art. 465, II e III, CPC), bem como juntar documentos 

que julguem necessários para a realização da perícia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 398674 Nr: 10618-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RALFF HOFFMANN - OAB:13128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA para manifestar no prazo de 15 (quinze) 

acerca da devolução da Carta Precatória de fls. 68/75

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005656-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA SILVA CONSTANCA (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))

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005656-05.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, com 

Pedido de Antecipação de Tutela Inaudita Altera Parte proposta por 

Alexsandra Silva Constança em desfavor de Telefonia Brasil S/A 

aduzindo, em síntese, que foi surpreendido ao descobrir que estava com o 

seu nome negativado pela empresa requerida, uma vez que jamais utilizou 

qualquer produto/serviço desta. Liminarmente, requer que a demandada 

seja compelida a retirar seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, 

sob pena de multa diária. No mérito pugna pela inaplicabilidade da Súmula 

385 do STJ, bem como o pagamento pelos danos morais ocasionados, 

informa o desinteresse na audiência de conciliação, pleiteia pela 

concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova para compelir a 

requerida à apresentar o contrato de n. 0272684597 que gerou a 

negativação do autor. Juntou documentos. É o breve relato. Fundamento e 

decido. Tem-se que, o trato das tutelas provisórias restou unificado na 

parte geral do Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), 

consolidando-se sob a insigne da tutela de urgência e de evidência, sendo 

esta primeira fundada no periculum in mora (artigo 300, CPC), e a segunda 

será analisada independentemente da demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo, (artigo 311, CPC). No presente 

caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipada, uma vez 

que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, sendo incontestável a existência de 

prejuízo para a parte caso tenha que aguardar o término da demanda para 

ter seus dados excluídos dos órgãos de proteção ao crédito. Já a 

probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos acostados 

aos autos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para 

determinar que empresa requerida TELEFONIA BRASIL S/A, no prazo de 

05 (cinco) dias, promova a exclusão dos dados da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito sob pena de multa diária de R$100,00 (cem 

reais) limitada ao valor da causa. No mais, estando evidenciada a 

hipossuficiência da parte demandante em relação à requerida, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

para determinar que a empresa ré apresente o contrato de n. 0272684597 

que gerou a negativação do autor. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de setembro de 2018, às 

9:30h, a ser realizada pelo conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC. CITE-SE/INTIME-SE o réu, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação, 

facultando-lhe a prerrogativa de manifestar seu desinteresse na 

autocomposição, dentro do prazo de 10 (dez) dias antecedentes à data da 

audiência designada, hipótese em que a audiência será cancelada e o 

prazo para contestar contar-se-á a partir do protocolo do pedido de 

cancelamento (artigo 334, §5º c/c artigo 335, inciso II, ambos do CPC). As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, 

do CPC. Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão 

conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a solução 

consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação será 

contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação 

implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada 

na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de quinze dias úteis apresente impugnação à 

contestação (art. 351 CPC). Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo 

de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 

10 (dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Concedo os benefícios da justiça gratuita e a inversão 

do ônus da prova. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 09 de Julho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004239-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FAGUNDES DE SOUZA (AUTOR(A))

ZEZITO LEITE DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Vistos. Compulsando aos autos, os requerentes 

manifestaram no id. 20249982 o cumprimento do acordo firmado entre as 

partes e homologado por este juízo. Sendo assim, arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. (Assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018263-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MICHELOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BEZERRA DE BRITO OAB - MT12352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO - ATO 

ORDINATÓRIO Impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar a parte 

Autora, para impugnar a contestação de ID 30194134, no prazo de 15 

(quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. NEIRTON FERREIRA 

DE ALMEIDA Técnico Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO 

BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010059-46.2020.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ADILES QUIRINO DA CUNHA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TERIANE CUNHA OAB - MT19566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PLANTÃO CÍVEL DA 

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010059-46.2020.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ADILES 

QUIRINO DA CUNHA REU: SECRETARIA DE SAUDE Vistos... Devolvo os 

autos para as providências necessárias. Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011466-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL TOCHETTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que 

impulsiono o presente feito, intimando a parte Autora por intermédio de seu 

Procurador para impugnar a contestação de ID n° 29008242, no prazo de 

15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. NATELY 

APARECIDA SENABIO JUVENAL Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004230-45.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA LISBOA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA DOMINGUES OAB - MT26194/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 DECISÃO Processo: 

1004230-45.2020.8.11.0015. AUTOR: PATRICIA LISBOA REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos, Tendo em vista a faculdade 

do juiz de corrigir de ofício o valor da causa, e levando-se em conta que a 

pretensão inicial visa tutelar a saúde e objetiva compelir o fornecimento do 

adequado tratamento às expensas do Poder Público e, ainda, sendo a 

saúde um bem de valor inestimável, retifique-se o valor da causa para R$ 

62.700,00 (sessenta e dois mil, setecentos reais). Converto o rito dos 

presentes para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do Art. 

2º da Lei 12153/09. Defiro os benefícios da justiça gratuita, bem como a 

prioridade de tramitação dos autos por se tratar de pessoa idosa, se o 

caso. Anote-se. Trata-se ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência, proposta por Patrícia Lisboa, objetivando tratamento 

oncológico, diante do diagnóstico de Carcinoma Invasivo do Tipo Não 

especial grau II de Mama desde 25/06/2019, atualmente metastático 

estágio IV. Os autos foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) 

para análise e parecer, que consignou: “1. Da patologia: Neoplasia de 

mama Invasiva Estadio clinico IV comprovada por exames complementares 

e relatório médico sucinto. 2. Área médica do pleito: Oncologia 3. Motivo do 

pleito: Ausência ou Demora no fornecimento do tratamento pelo SUS 4. 

Quanto à doença alegada: a requerente apresenta o diagnóstico de 

Câncer de Mama metastático comprovado por relatório médico e exames 

complementares 5. Quanto à necessidade da realização do procedimento: 

Há Necessidade de t ratamento com especia l is ta em 

Oncologia/Mastologista 6. Quanto ao pedido: há pertinência na solicitação 

proposta. 7. Quanto à urgência do procedimento: Há urgência, Há risco de 

morte por complicações i e progressão da doença de base; Há perda de 

oportunidade. Não há risco a terceiros. 8. Quanto ao processo de 

regulação junto a Central de Regulação Estado de Mato Grosso: O pedido 

(consulta com oncologista) foi solicitado conforme as normas do SUS em 

13/04/2020 sob nº 332212902. Solicitação feita como “emergência – 

prioridade 0” e estado atual informado é pedndente até a data de hoje as 

15h38m 9. Procedimento contemplado pelo SUS SIGTAP número 

03.04.05.008-3”. Havendo risco de morte ou notícia de prejuízo iminente, 

defiro, em parte, a tutela de urgência de natureza antecipada, para 

determinar que os Requeridos procedam, no prazo de 10 (dez) dias, ao 

tratamento oncológico de quimioterapia de Carcinoma Invasivo do Tipo Não 

especial grau II de Mama – metastático estágio IV (vide indicação médica 

anexa) na Requerente, por intermédio do órgão de saúde competente, 

responsabilizado por providenciar o fornecimento do tratamento em 

questão, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde 

do CNJ. Sem prejuízo e tendo em vista a responsabilidade solidária dos 

Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a 

responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do 

procedimento fica atribuída ao Município de origem do paciente, por meio 

de transporte adequado à dimensão da enfermidade. Comunique(m)-se a 

Secretaria(s) de Saúde, ou quem lhe faça(m) às vezes para que 

cumpra(m) a presente decisão, devendo comunicar este Juízo das 

providencias adotadas, sob pena de caracterização de ato atentatório à 

dignidade da justiça, ficando autorizado o encaminhamento desta decisão 

por Malote Digital. Sem prejuízo, cite(m)-se a parte Ré para apresentação 

de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335 c/c 183 do CPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

CPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do CPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do CPC). Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, CPC) ou julgamento do processo no 

estado em que se encontra (art. 355, CPC). Determino o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), 

servindo a cópia da decisão como mandado, se necessário, procedendo a 

citação/intimação por hora certa caso haja suspeita de ocultação da parte 

Requerida. À Secretaria para as providências necessárias. Juiz(a) de 

Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005067-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1005067-47.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifeste sobre o relatório de estudo social, no prazo de 

quinze ais. 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, 14 de abril de 2020 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1010210-80.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR ANGELO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT9134-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos em correição. Em que pesem as asserções da parte requerente, 

não vislumbro alteração fática e/ou jurídica a justificar a concessão da 

tutela de urgência. Razão disto, indefiro o pedido formulado pela parte 

requerente (ID n. 28533681) e mantenho a decisão proferida nos autos 

por seus próprios fundamentos (ID n. 20082880). Registre-se que a 

demora na realização da perícia decorre da dificuldade em localizar um 

médico que aceite o encargo. Aguarde-se o cumprimento do mandado 

expedido nos autos (ID n. 30939979). Às providências. Várzea Grande, 

data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016062-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A DE S LACERDA JUNIOR - ME (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA OAB - MT5053-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (TESTEMUNHA)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de: a) apresentar a 

procuração ad judicia em favor do advogado Jorge Luiz Dutra de Paula 

(OAB/MT 5.053-B); b) apresentar os atos constitutivos da empresa 

credora; c) apresentar o documento pessoal do representante da 

empresa autora; d) comprovar o recolhimento das custas/taxas de 

distribuição. Transcorrido in albis o prazo para manifestação, 

certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral 

Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1019403-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA GOMES DOMINGOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de: a) apresentar 

um documento de identificação pessoal (CPC, artigo 320); b) apresentar 

um comprovante de endereço atualizado e em seu nome (CPC, artigo 320). 

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se. Por fim, 

façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010364-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA TEREZINHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação de concessão de aposentadoria 

rural por idade, com pedido de tutela de urgência, que Lídia Terezinha da 

Conceição move em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Assevera que atende os requisitos legais para a concessão da 

aposentadoria por idade rural, notadamente a idade mínima de 55 

(cinquenta e cinco) anos, o desempenho de atividade rural e o 

cumprimento do prazo de carência. Aduz que a Autarquia Federal, ora 

requerida, indeferiu o requerimento administrativo para a concessão do 

benefício previdenciário, sob o argumento de que não restou comprovado 

o efetivo exercício de atividade rural. Ao final, afirmando a presença dos 

requisitos legais, pugna pela concessão de tutela antecipada de urgência, 

a fim de que o requerido “[...] estabeleça o pagamento do benefício de 

aposentadoria por idade rural”. A inicial foi instruída com documentos. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Prescreve o artigo 300 do Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. A concessão da tutela de 

urgência pressupõe a demonstração dos requisitos acima transcritos, 

máxime a probabilidade do direito (fumus boni iuris), bem como o periculum 

in mora, ou seja, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 

Sobre a probabilidade do direito, trata-se da “plausibilidade de existência 

desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do 

bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que 

evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as 

chances de êxito do demandante (art. 300 do CPC).” (Fredie Didier Jr. e 

outros, In “Curso de Direito Processual Civil”, v. 2, Juspodivm, p. 609/609). 

Quanto ao segundo requisito, trata-se da “impossibilidade de espera da 

concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser 

tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.” (Daniel 

Amorim Assumpção Neves, In “Novo Código de Processo Civil comentado 

artigo por artigo, Juspodivm, p.476). Embora as alegações formuladas na 

inicial se revistam de aparente plausibilidade e denunciem certa urgência, 

tenho convicção, de outro lado, de que eventual provimento antecipatório 

no presente caso será inegavelmente irreversível, fator que obsta a 

concessão da tutela antecipada. De fato, o risco de irreversibilidade da 

medida é evidente, pois inviável o retorno da situação ao estado anterior 

no caso de improcedência da ação, o que atrai a incidência do artigo 300, 

§ 3º, do CPC, que assim dispõe: "A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão”. Ademais, a prova material carreada aos autos é 

insuficiente para o reconhecimento do período do labor rural e demais 

condições pessoais, devendo ser corroborada com prova testemunhal 

consistente, colhida sob o crivo do contraditório durante a instrução 

probatória. Assim, seja em face do preceito citado, seja em virtude do bom 

senso, entendo bem mais prudente conhecer os argumentos e provas de 

ambas as partes para somente depois manifestar-me em sede de 

cognição exauriente, o que ocorrerá no momento da sentença. Ante o 

exposto, INDEFIRO a tutela antecipada de urgência vindicada na petição 

inicial. Recebo a petição inicial, uma vez que preenchidos os seus 

requisitos essenciais (CPC, artigo 319). Defiro ao requerente os benefícios 

da gratuidade da justiça (CPC, artigo 98). Ante as peculiaridades da 

causa, dispenso a realização da audiência de conciliação. Cite-se a parte 

ré da presente ação para, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, artigo 183), 

apresentar contestação ao pedido inicial. Aportando a contestação, à 

impugnação em 15 (quinze) dias (CPC, artigo 350). Após, conclusos para 

novas deliberações. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral 

Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1020285-47.2019.8.11.0002

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

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812-O (ADVOGADO(A))

LUZINEI CONCEICAO MUNIZ DE MEDEIROS OAB - 474.704.611-91 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de: a) apresentar a 

procuração ad judicia outorgada em favor do advogado Vladimir de Lima 

Brandão (OAB/MT 5.812) (CPC, artigo 104); b) comprovar a alegada 

insuficiência de recursos para suportar as custas de distribuição do 

processo (CPC, artigo 98, § 2º). Transcorrido in albis o prazo para 

manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. 

Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002604-98.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

ERMINIA DA SILVA ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812-O (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 Dados do Processo: Processo: 

1002604-98.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA (156) Requerente: EXEQUENTE: ERMINIA DA SILVA ALMEIDA 

Requerido: EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora que informe os dados bancários para transferência dos valores 

depositados, bem como para que junte aos autos procuração especifica 

com poderes de receber e dar quitação, no prazo de quinze dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

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

DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 14 de abril de 2020 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018384-44.2019.8.11.0002

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

DAMARIS ALVES CHAVES OAB - MT12377-A (ADVOGADO(A))

MICHEL LEMES DA SILVA OAB - 046.351.141-71 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de: a) apresentar a 

procuração ad judicia outorgada em favor da advogada Dâmaris Alves 

Chaves Negrão (OAB/MT 22.691B) (CPC, artigo 104); b) apresentar um 

documento de identificação pessoal (CPC, artigo 320); c) apresentar a 

carteira de trabalho (CPC, artigo 320); d) apresentar um comprovante de 

endereço atualizado e em seu próprio nome (CPC, artigo 320); 

Transcorrido in albis o prazo para manifestação, certifique-se. Por fim, 

façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014553-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON RODRIGUES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELDA COSTA NOVAES OAB - 405.535.151-87 (PROCURADOR)

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR DA SILVA (TESTEMUNHA)

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA (TESTEMUNHA)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de: a) apresentar a 

procuração ad judicia outorgada pelo requerente Wilson Rodrigues, 

representado por Gizelda Costa Novaes, em favor do advogado Lázaro 

Roberto Moreira Lima (OAB/MT 10.006) (CPC, artigo 104); b) apresentar 

um documento de identificação pessoal do requerente e de sua 

representante (CPC, artigo 320); c) apresentar um comprovante de 

endereço atualizado e em seu nome (CPC, artigo 320); d) esclarecer se 

deseja a concessão de tutela antecipada de urgência, hipótese em que 

deverá especificar a tutela antecipatória pretendida (CPC, artigo 300) e 

demonstrar seus requisitos; e) nominar, qualificar e requerer a citação do 

ente público dotado de personalidade jurídica para figurar no polo passivo 

no lugar da Sema. Transcorrido in albis o prazo para manifestação, 

certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. Freire do Amaral 

Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010184-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYRIO SLEIMAN ALI ZEITOUN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSUE FERREIRA DE SOUZA OAB - MT25548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos em correição. Intime-se a parte requerente, por intermédio de 

seu(sua) advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de 

indeferimento, emendar a inicial (CPC, artigo 321), a fim de comprovar a 

alegada insuficiência de recursos para suportar as custas de distribuição 

do processo (CPC, artigo 98, § 2º). Transcorrido in albis o prazo para 

manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Wladys R. 

Freire do Amaral Juiz de direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1009822-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA 

GRANDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009822-12.2020.8.11.0002. AUTOR(A): SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE REU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE Vistos. Trata-se de ação civil pública com pedido de antecipação 

de tutela, proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – SIMVAG em desfavor do MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE. Busca a presente ação, o pagamento de 

insalubridade neste período de pandemia aos servidores dos SUS (em 

grau máximo de 40%), e a todos os servidores com contato direto ao 

público (em grau médio 20%), em razão do risco de contágio do COVID 19. 

Aduz da petição inicial que os servidores como garis e servidores da 

saúde estão expostos ao risco de forma abrupta. Tendo até o projeto de 

lei, buscando garantir o adicional de insalubridade para profissionais de 

serviços essenciais ao combate a epidemias em casos de calamidade 

pública. Dispondo ainda, que o fornecimento de luvas não é suficiente 

para elidir a insalubridade. Posto isso, o requerente ajuizou a presente 

ação e, em sede de liminar, pugnou pela dispensa dos servidores e pelo 

pagamento de 40% de insalubridade a todos os servidores da saúde e 

garis, no próximo pagamento (abril de 2020), bem como aos demais 

servidores que estão expostos ao atendimento ao público, o percentual de 

20%, enquanto durar o estado de calamidade/restrição social. A petição 

inicial veio instruída com documentos. É o breve relato. Fundamento. 

DECIDO. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos dos artigos 98 e 99 

do Código de Processo Civil. Acerca do pedido de liminar, verifico, com 

base no artigo 12 da Lei 7.347/85, que dispõe que o juiz poderá conceder 

mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a 

agravo. Pois bem. A liminar será concedida se demonstrado o 

preenchimento de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança dos 

fatos alegados e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim, verifico que o requerente argumenta que o requerido 

está sendo omisso na adoção de medidas de combate ao COVID-19 

notadamente no que tange à segurança de seus servidores, com falta de 

EPI´s. Todavia, o presente caso exige maior dilação probatória, 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 INDEFIRO o pedido de liminar. 

Cite-se o requerido para apresentação de defesa, com as advertências de 

que não contestados os fatos, serão eles presumidos como verdadeiros. 

Por fim, dê-se vistas à parte requerente. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 1 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 184 de 245



Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005398-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLINA APARECIDA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Considerando os efeitos do julgamento IRDR nº 85.560/2016, que 

versa sobre a tramitação dos feitos no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, em que o valor da causa não ultrapasse sessenta salários 

mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção de prova pericial, DECLINO de minha competência jurisdicional 

para conhecer, processar e julgar o presente. Assim, determino a 

remessa e distribuição para um dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, a qual detém competência absoluta ratione materiae. Proceda-se 

às anotações e baixas de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008888-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PACHECO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos, Considerando os efeitos do julgamento IRDR nº 85.560/2016, que 

versa sobre a tramitação dos feitos no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, em que o valor da causa não ultrapasse sessenta salários 

mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da 

produção de prova pericial, DECLINO de minha competência jurisdicional 

para conhecer, processar e julgar o presente. Assim, determino a 

remessa e distribuição para um dos Juizados Especiais da Fazenda 

Pública, a qual detém competência absoluta ratione materiae. Proceda-se 

às anotações e baixas de estilo. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001418-06.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE CARVALHO COENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001418-06.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ FERNANDO DE 

CARVALHO COENGA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, 

havendo interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe 

nulidade objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. 

No entanto para prosseguimento do feito e para a formação do 

convencimento do juízo depende da produção de prova técnica, motivo 

pelo qual determino, desde já, a realização de perícia médica, nomeando 

perito do Juízo Dr.João Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, médico que 

deverá responder aos quesitos formulados por este juízo, além dos 

apresentados pelas partes. Caso o perito não se considere tecnicamente 

apto à avaliação de alguma das enfermidades comprovadas, deve 

comunicar tal fato a este juízo, com a máxima brevidade, para as 

providências necessárias. Fixo, desde logo, os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução nº 305, 

de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho da Justiça Federal e do 

Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, da Corregedoria-Regional 

da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a elaboração do laudo 

médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, contados da 

realização da perícia técnica. Os quesitos do juízo seguem a 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 estão 

disponibilizados em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. A parte Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, 

horário e local a ser indicado com todos os documentos e exames 

médicos de que disponha, sob pena de extinção do processo, salvo se 

houver fato relevante que justifique a ausência, que deverá ser 

comunicado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 

designada para o exame. Concedo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte 

Autora, para oferecimento de quesitos e indicação de assistente técnico. 

COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo legal. Nada sendo requerido, expeça-se, via 

Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. Às 

providências. VÁRZEA GRANDE, 2 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS 

FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009910-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009910-50.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA RITA BOTELHO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta 

do requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte 

requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 2 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009123-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAUAY CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009123-89.2018.8.11.0002. REQUERENTE: KAUAY CAMPOS DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Partes 

legítimas e adequadamente representadas, havendo interesse no 

prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade objeto de 

declaração ou falta de regularidade para saneamento. No entanto para 

prosseguimento do feito e para a formação do convencimento do juízo 

depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde 

já, a realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr.João 

Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, médico que deverá responder aos 

quesitos formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. 

Caso o perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma 

das enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com 

a máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, 

os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do juízo seguem a 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 estão 

disponibilizados em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. A parte Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, 

horário e local a ser indicado com todos os documentos e exames 

médicos de que disponha, sob pena de extinção do processo, salvo se 

houver fato relevante que justifique a ausência, que deverá ser 

comunicado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 

designada para o exame. Concedo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte 

Autora, para oferecimento de quesitos e indicação de assistente técnico. 

COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO, intimem-se as partes para se 
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manifestarem, no prazo legal. Outrossim, expeça-se, via Sistema AJG, 

solicitação para pagamento dos honorários periciais. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008428-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1008428-38.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 

Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo 

interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade 

objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. No 

entanto para prosseguimento do feito e para a formação do 

convencimento do juízo depende da produção de prova técnica, motivo 

pelo qual determino, desde já, a realização de perícia médica, nomeando 

perito do Juízo Dr.João Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, médico que 

deverá responder aos quesitos formulados por este juízo, além dos 

apresentados pelas partes. Caso o perito não se considere tecnicamente 

apto à avaliação de alguma das enfermidades comprovadas, deve 

comunicar tal fato a este juízo, com a máxima brevidade, para as 

providências necessárias. Fixo, desde logo, os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução nº 305, 

de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho da Justiça Federal e do 

Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, da Corregedoria-Regional 

da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a elaboração do laudo 

médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, contados da 

realização da perícia técnica. Os quesitos do juízo seguem a 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 estão 

disponibilizados em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. A parte Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, 

horário e local a ser indicado com todos os documentos e exames 

médicos de que disponha, sob pena de extinção do processo, salvo se 

houver fato relevante que justifique a ausência, que deverá ser 

comunicado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 

designada para o exame. Concedo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte 

Autora, para oferecimento de quesitos e indicação de assistente técnico. 

COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo legal. Outrossim, expeça-se, via Sistema AJG, 

solicitação para pagamento dos honorários periciais. Às providências. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de abril de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001629-42.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001629-42.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SILVANA DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Partes 

legítimas e adequadamente representadas, havendo interesse no 

prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade objeto de 

declaração ou falta de regularidade para saneamento. No entanto para 

prosseguimento do feito e para a formação do convencimento do juízo 

depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde 

já, a realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr.João 

Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, médico que deverá responder aos 

quesitos formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. 

Caso o perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma 

das enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com 

a máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, 

os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do juízo seguem a 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 estão 

disponibilizados em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. A parte Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, 

horário e local a ser indicado com todos os documentos e exames 

médicos de que disponha, sob pena de extinção do processo, salvo se 

houver fato relevante que justifique a ausência, que deverá ser 

comunicado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 

designada para o exame. Concedo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte 

Autora, para oferecimento de quesitos e indicação de assistente técnico. 

COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo legal. Outrossim, expeça-se, via Sistema AJG, 

solicitação para pagamento dos honorários periciais. Às providências. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de abril de 2020. ALEXANDRE ELAS FILHO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000995-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WUENDER DOGIVAL FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1000995-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WUENDER DOGIVAL 

FERREIRA DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, 

havendo interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe 

nulidade objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. 

No entanto para prosseguimento do feito e para a formação do 

convencimento do juízo depende da produção de prova técnica, motivo 

pelo qual determino, desde já, a realização de perícia médica, nomeando 

perito do Juízo Dr.João Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, médico que 

deverá responder aos quesitos formulados por este juízo, além dos 

apresentados pelas partes. Caso o perito não se considere tecnicamente 

apto à avaliação de alguma das enfermidades comprovadas, deve 

comunicar tal fato a este juízo, com a máxima brevidade, para as 

providências necessárias. Fixo, desde logo, os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução nº 305, 

de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho da Justiça Federal e do 

Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, da Corregedoria-Regional 

da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a elaboração do laudo 

médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, contados da 

realização da perícia técnica. Os quesitos do juízo seguem a 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 estão 

disponibilizados em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. A parte Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, 

horário e local a ser indicado com todos os documentos e exames 

médicos de que disponha, sob pena de extinção do processo, salvo se 

houver fato relevante que justifique a ausência, que deverá ser 

comunicado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 

designada para o exame. Concedo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte 

Autora, para oferecimento de quesitos e indicação de assistente técnico. 

COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo legal. Outrossim, expeça-se, via Sistema AJG, 

solicitação para pagamento dos honorários periciais. Às providências. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de abril de 2020. Alexandre Elias Filho Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001506-44.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINO MARTINS DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001506-44.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUSTINO MARTINS DE SOUZA 

FILHO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo interesse no 

prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade objeto de 

declaração ou falta de regularidade para saneamento. No entanto para 

prosseguimento do feito e para a formação do convencimento do juízo 

depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde 

já, a realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr.João 

Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, médico que deverá responder aos 

quesitos formulados por este juízo, além dos apresentados pelas partes. 

Caso o perito não se considere tecnicamente apto à avaliação de alguma 

das enfermidades comprovadas, deve comunicar tal fato a este juízo, com 

a máxima brevidade, para as providências necessárias. Fixo, desde logo, 

os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos da 

Tabela V da Resolução nº 305, de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho 

da Justiça Federal e do Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, 

da Corregedoria-Regional da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a 

elaboração do laudo médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, 

contados da realização da perícia técnica. Os quesitos do juízo seguem a 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 estão 

disponibilizados em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. A parte Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, 

horário e local a ser indicado com todos os documentos e exames 

médicos de que disponha, sob pena de extinção do processo, salvo se 

houver fato relevante que justifique a ausência, que deverá ser 

comunicado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 

designada para o exame. Concedo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte 

Autora, para oferecimento de quesitos e indicação de assistente técnico. 

COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo legal. Outrossim, expeça-se, via Sistema AJG, 

solicitação para pagamento dos honorários periciais. Às providências. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001125-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD MAIK MOURA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1001125-36.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RICHARD MAIK MOURA DE 

JESUS REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, 

Pois bem. As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a 

transação. Assim, sem prejuízo de tentativa de conciliação no início de 

eventual audiência de instrução e julgamento (art. 359/CPC) passo a 

sanear o processo desde logo, nos termos do art. 357, § 3º/CPC. Quanto 

a preliminar de falta de interesse de agir arguida pelo Réu, ante a falta do 

requerimento administrativo, não merece prosperar, haja vista havendo 

redução da capacidade para o trabalho, a concessão do auxílio-acidente 

em data posterior à cessação do auxílio-doença deve ocorrer de forma 

automática pela via administrativa. Preliminar não acolhida. O processo 

está em ordem, às partes são legítimas e estão representadas, o pedido é 

juridicamente possível, encontram-se presentes, portanto, as condições 

da ação, assim como os pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido do processo. Por não haver questões processuais pendentes a 

serem decididas, dou por saneado o processo. No entanto para 

prosseguimento do feito e para a formação do convencimento do juízo 

depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde 

já, a realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr. João 

Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, endereço Rua Barão de Melgaço, nº 

2754, Edifício Work Tower, sala 908, Centro, Cuiabá-MT, médico que 

deverá responder aos quesitos formulados por este juízo, além dos 

apresentados pelas partes. Caso o perito não se considere tecnicamente 

apto à avaliação de alguma das enfermidades comprovadas, deve 

comunicar tal fato a este juízo, com a máxima brevidade, para as 

providências necessárias. Fixo, desde logo, os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução nº 305, 

de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho da Justiça Federal e do 

Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, da Corregedoria-Regional 

da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a elaboração do laudo 

médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, contados da 

realização da perícia técnica. Os quesitos do juízo seguem a 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 estão 

disponibilizados em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. A parte Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, 

horário e local a ser indicado com todos os documentos e exames 

médicos de que disponha, sob pena de extinção do processo, salvo se 

houver fato relevante que justifique a ausência, que deverá ser 

comunicado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 

designada para o exame. COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO, intimem-se 

as partes para se manifestarem, no prazo legal. Outrossim, expeça-se, via 

Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. Às 

providências. Intimem-se. VÁRZEA GRANDE, 6 de abril de 2020. 

ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002478-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BOSCO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1002478-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GONCALO BOSCO ALVES 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, 

Intimem-se as partes para,no prazo legal, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, justificando-as. Expeça-se o necessário. 

VÁRZEA GRANDE, 8 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003207-40.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIL DE ANDRADE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1003207-40.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ODENIL DE ANDRADE 

CORREA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, Intimem-se as partes para,no prazo legal, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as. Expeça-se o necessário. 

VÁRZEA GRANDE, 8 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007096-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA SILVA (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)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 187 de 245



INSS - AGÊNCIA LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

 

Vistos. Manifestem-se as partes acerca do estudo psicossocial de ID n.º 

26596463, no prazo legal. Após, conclusos para novas deliberações. Int.

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1011843-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PPG INDUSTRIAL DO BRASIL - TINTAS E VERNIZES - LTDA. 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO MARCELO VAZ DE ALMEIDA JUNIOR OAB - SP150684 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos. Decorrido o prazo (certidão de ID n.º 26241598), manifeste-se o 

embargante, requerendo o que de direito, no prazo legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000397-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA DA SILVA SERRANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - 006.379.521-38 (PROCURADOR)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos, Intimem-se as partes para, no prazo legal, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010078-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUZENIR TELES DE MENEZES (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)

 

Vistos, Intimem-se as partes para, no prazo legal, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-101 HABEAS DATA

Processo Número: 1019582-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA AUXILIADORA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES SOUZA VELHO OAB - MT16702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

 

Vistos. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações 

que julgar necessárias no prazo de 10 dias, conforme o art. 9º da Lei nº 

9.507/97. Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010083-45.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISMARY PASSOS LATORRACA (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)

 

Vistos, Intimem-se as partes para, no prazo legal, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010529-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA BANDEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA SILVA OAB - MT13280-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLLON VINICIUS OLIVEIRA GAMA OAB - MT20289/O (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Intimem-se as partes para, no prazo legal, especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006053-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO ANDRE PROVETTI (EXECUTADO)

GTI S.A. (EXECUTADO)

FABIO PATRIANI GERVINO (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO PILLER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARIANE LAZZEROTTI OAB - SP147239 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Trata-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Pública 

Estadual, perseguindo o recebimento do valor grafado na Certidão de 

Dívida Ativa n. 201875. Petição de ID n.º 18074981 a parte exequente 

pugnou pela EXTINÇÃO PARCIAL do processo referente aos executados 

MARCO ANTÔNIO PILLER, MARCO ANTÔNIO ANDRÉ PIVETTI e FÁBIO 

PATRIANI GERVINO, pois houve decisão administrativa revendo e 

retificando a CDA. É a síntese. Fundamento e Decido. Diante das 

informações trazidas pela própria exequente, acerca da quitação parcial 

dos créditos tributários, impõe-se a extinção do presente feito. Por tais 

razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso II, c/c 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMETE EXTINTO o 

presente feito em face dos executados MARCO ANTÔNIO PILLER, MARCO 

ANTÔNIO ANDRÉ PIVETTI e FÁBIO PATRIANI GERVINO, com julgamento de 

mérito. deixando de impor o ônus sucumbencial à Fazenda Pública nos 

termos do artigo 26 da LEF Outrossim, para o normal prosseguimento do 

feito determina a intimação da PGE para, no prazo legal, requerer o que de 

direito. P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001951-67.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALVARO SARDINHA (EXECUTADO)

SALVADOR SARDINHA (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO RAMALHO RUIVO (EXECUTADO)

SERGIO COMOLATTI (EXECUTADO)

GUIDO COMOLATTI (EXECUTADO)

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (EXECUTADO)

ALBERTO VIEIRA COELHO (EXECUTADO)

PIERINO COMOLATTI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO ANTONIO PECCICACCO OAB - SP25760 (ADVOGADO(A))

 

Vistos, CARLOS ANTONIO RAMALHO RUIVO, GUIDO COMOLATTI, JOSÉ 

ÁLVARO SARDINHA, SALVADOR SARDINHA, SEGIO COMOLATTI e 

ALBERTO VIEIRA COELHOMARCIO VENTURA E OUTROS apresentou 

exceção de pré-executividade contra a execução fiscal que lhe move a 

Fazenda Pública Estadual, alegam, em síntese, ilegitimidade passiva e 

nulidade da CDA por cerceamento de defesa. Instada, a parte exequente 

impugnou a exceção, alegando que a matéria proposta em discussão não 

pode sê-la em sede de exceção de pré-executividade, visto que 

demandaria dilação probatória. É o relatório. Fundamento e decido. A 

exceção de pré-executividade não merece acolhida. À guisa de registro, 

como se sabe, aquilo que se denomina exceção de pré-executividade do 

título consiste na faculdade, atribuída ao executado, de submeter ao 

conhecimento do juiz da execução, independente de penhora ou de 

embargos, determinadas matérias próprias da ação de embargos do 
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devedor. Admite-se tal exceção, limitada, porém, sua abrangência 

temática, à matéria suscetível de conhecimento de ofício ou à nulidade do 

título, que seja evidente e flagrante, isto é, nulidade cujo reconhecimento 

independe de contraditório ou dilação probatória. É cediço, ainda, que as 

exceções podem ser alegadas pelo devedor no bojo da execução, por 

simples petição, haja vista que a matéria levada à apreciação deve 

envolver questão de ordem pública, que, assim, devem ser conhecidas de 

ofício. Entretanto, não é essa a hipótese dos autos! As alegações 

arguidas pelas partes demandam produção de provas e cognição 

completa da matéria, não sendo aquelas que podem ser conhecidas ex 

officio pelo julgador, sendo, portanto, adequada a discussão em ação de 

embargos do devedor. A propósito, sobre as alegações do Excipiente, não 

traz documentação comprobatória de suas alegações, a constatação da 

veracidade da sua informação, a possibilitar o julgamento da exceção de 

pré-executividade de ofício pelo juiz. De outro modo, é assente não ser 

cabível exceção de pré-executividade na hipótese em que se pretende 

discutir eventual ilegitimidade passiva e nulidade da CDA por cerceamento 

de defesa, porque a finalidade da exceção de pré-executividade é tão 

somente combater matérias suscetíveis de conhecimento de ofício pelo 

magistrado, não sendo possível discutir matéria reservada a embargos. 

Tal análise foge dos contornos traçados para a exceção, uma vez que 

demanda dilação probatória, devendo ser promovida no âmbito dos 

embargos à execução. Diante do exposto, rejeito a exceção de 

pré-executividade. Sem condenação em honorários advocatícios. 

Manifeste a Exequente em termos para prosseguimento da execução. 

Intime-se e Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004251-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE GOMES DE OLIVEIRA ZALEN (EXECUTADO)

MARCIO ZALEN VIEIRA (EXECUTADO)

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos, Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela 

executada nos autos da ação de execução fiscal que lhe move a Fazenda 

Pública Estadual, onde alega, em suma, a ocorrência de prescrição 

intercorrente da pretensão executória do exequente, pugnando pela 

extinção da ação executiva ID n.º 16471181. Houve manifestação do 

Excepto ID n.º 16840655. É o relatório. Fundamento e Decido. Como 

cediço, a exceção ou objeção de não ou pré-executividade é providência 

que se limita ao questionamento de matérias suscetíveis de conhecimento 

de ofício pelo Juízo, de ordem pública, as quais, inclusive, devem se 

mostrar evidentes e flagrantes, não necessitando de dilação probatória 

para sua cognição. Não há que falar em prescrição no caso em tela, 

ficando evidente que não houve o transcurso do prazo extintivo para a 

propositura da ação, já que o crédito foi constituído em 31/05/2013, sendo 

que a ação foi proposta em 24/05/2018, com despacho citatória em 30 de 

maio de 2018, interrompendo, portanto, nesta data, o prazo prescricional, 

nos termos do art. 174, I do CTN, antes do quinquídio legal. Nesse sentido 

o seguinte julgado: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM 

DEPÓSITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO AUTOR – DILIGÊNCIA DA PARTE – SENTENÇA CASSADA – 

RECURSO PROVIDO.A prescrição intercorrente ocorre somente nos 

casos em que o processo permanecer sem andamento, em razão de fato 

que possa ser atribuído ao autor, que deixa de diligenciar no sentido de 

fazer a demanda prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de 

prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua 

intimação pessoal. No caso, não flui o prazo prescricional enquanto 

inexiste intimação pessoal do autor para se manifestar acerca da 

prescrição intercorrente. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, 

Publicado no DJE 26/07/2018).” Diante do exposto, rejeito a exceção de 

pré-executividade. Sem condenação em honorários advocatícios. No mais, 

manifeste a Exequente em termos para prosseguimento da execução. 

Intime-se e Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000537-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERTHON CARLOS PULQUERIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Manifeste-se a parte autora, requerendo o que de direito, no prazo 

legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009790-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANDO MAYK DE CAMPOS FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1009790-75.2018.8.11.0002. REQUERENTE: GIOVANDO MAYK DE 

CAMPOS FLORES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos, Partes legítimas e adequadamente representadas, 

havendo interesse no prosseguimento do presente processo. Não existe 

nulidade objeto de declaração ou falta de regularidade para saneamento. 

No entanto para prosseguimento do feito e para a formação do 

convencimento do juízo depende da produção de prova técnica, motivo 

pelo qual determino, desde já, a realização de perícia médica, nomeando 

perito do Juízo Dr.João Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, médico que 

deverá responder aos quesitos formulados por este juízo, além dos 

apresentados pelas partes. Caso o perito não se considere tecnicamente 

apto à avaliação de alguma das enfermidades comprovadas, deve 

comunicar tal fato a este juízo, com a máxima brevidade, para as 

providências necessárias. Fixo, desde logo, os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução nº 305, 

de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho da Justiça Federal e do 

Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, da Corregedoria-Regional 

da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a elaboração do laudo 

médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, contados da 

realização da perícia técnica. Os quesitos do juízo seguem a 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 estão 

disponibilizados em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. A parte Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, 

horário e local a ser indicado com todos os documentos e exames 

médicos de que disponha, sob pena de extinção do processo, salvo se 

houver fato relevante que justifique a ausência, que deverá ser 

comunicado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 

designada para o exame. Concedo prazo de 05 (cinco) dias úteis, a parte 

Autora, para oferecimento de quesitos e indicação de assistente técnico. 

COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo legal. Outrossim, expeça-se, via Sistema AJG, 

solicitação para pagamento dos honorários periciais. Às providências. Int. 

VÁRZEA GRANDE, 3 de abril de 2020. ALEXANDRE ELIAS FILHO Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003553-88.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA LEAO PREZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIAN CARLO LEAO PREZA OAB - MT8431-O (ADVOGADO(A))

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA OAB - MT9139-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos. Defiro o pedido de habilitação nos autos de ID n.º 24482088, pelo 

prazo legal. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011305-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI GRAMS ZANATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))
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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: 

1011305-48.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MAGALI GRAMS ZANATO 

REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, 

Partes legítimas e adequadamente representadas, havendo interesse no 

prosseguimento do presente processo. Não existe nulidade objeto de 

declaração ou falta de regularidade para saneamento. No entanto para 

prosseguimento do feito e para a formação do convencimento do juízo 

depende da produção de prova técnica, motivo pelo qual determino, desde 

já, a realização de perícia médica, nomeando perito do Juízo Dr.João 

Leopoldo Baçan, CRM 5753-MT, endereço Rua Barão de Melgaço, nº 

2754, Edifício Work Tower, sala 908, Centro, Cuiabá-MT, médico que 

deverá responder aos quesitos formulados por este juízo, além dos 

apresentados pelas partes. Caso o perito não se considere tecnicamente 

apto à avaliação de alguma das enfermidades comprovadas, deve 

comunicar tal fato a este juízo, com a máxima brevidade, para as 

providências necessárias. Fixo, desde logo, os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução nº 305, 

de 07 de outubro de 2014, do E. Conselho da Justiça Federal e do 

Despacho Nº RJ-OFI2014/06277, de 20/05/2014, da Corregedoria-Regional 

da Justiça Federal da 2ª Região. O prazo para a elaboração do laudo 

médico pelo perito nomeado será de 30 (trinta) dias, contados da 

realização da perícia técnica. Os quesitos do juízo seguem a 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA CNJ/AGU/MTPS Nº 1 DE 15/12/2015 estão 

disponibilizados em campo próprio no sistema PJe - quesitos do juízo. 

Marcada data, horário e local da realização da perícia, intimem-se as 

partes. A parte Autora deverá comparecer ao exame pericial, no dia, 

horário e local a ser indicado com todos os documentos e exames 

médicos de que disponha, sob pena de extinção do processo, salvo se 

houver fato relevante que justifique a ausência, que deverá ser 

comunicado nos autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data 

designada para o exame. COM A APRESENTAÇÃO DO LAUDO, intimem-se 

as partes para se manifestarem, no prazo legal. Outrossim, expeça-se, via 

Sistema AJG, solicitação para pagamento dos honorários periciais. Às 

providências. Int. VÁRZEA GRANDE, 8 de abril de 2020. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1002059-96.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT10130-A (ADVOGADO(A))

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Vistos. Manifestem-se as partes acerca do complemento e esclarecimento 

do Laudo Pericial de ID n.º 24033169. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003393-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA KAHARA KARASIAKI FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

Vistos, Ante o teor da resolução nº 004/2014/TP, qual determina que as 

ações cujo valor não excedam 60 (sessenta) salários mínimos, deverão 

ser remetidas ao Juizado Especial competente, reconheço a 

incompetência deste juízo, DECLINANDO, de minha competência 

jurisdicional em favor do Juizado Especial Cível desta Comarca, para onde 

deverão ser remetidos os presentes autos, após baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000783-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIRA APARECIDA CEZEMER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

Vistos. Verifico nos presentes autos, que o perito nomeado desistiu, 

pugnando pela nomeação de novo profissional ID n.º 28070211. Assim, 

para o prosseguimento do feito, destituo o perito nomeado anteriormente e 

nomeio em substituição a perita judicial, Sra. ANA HELENA ESMERALDO 

CANAVARROS, graduada em Ciências Contábeis, domiciliada na Rua Des. 

José de Mesquita, 255, Ed. Sunset Boulevard, Bairro Araés, CEP: 

78.005-190, Cuiabá - MT, telefones: (65) 3023-3555/99971-3770, que 

servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso. Intime-se 

a Sra. Perita Judicial para apresentar proposta de honorários contábeis, 

no prazo legal. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003172-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELA NASCIMENTO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

Outros Interessados:

Casiana Basílio (TESTEMUNHA)

Daniela M. Rossetto (TESTEMUNHA)

MIRELLA TABOSA PRATES (TESTEMUNHA)

Janaina R inaldi de França (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003172-51.2017.8.11.0002. AUTOR(A): MARCELA NASCIMENTO DE 

SOUZA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Termo de audiência anexo. 

VÁRZEA GRANDE, 22 de outubro de 2019. Juiz(a) de Direito

Varas Criminais

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 564418 Nr: 908-10.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO MAGALHÃES DA COSTA, KELVIN 

DE SOUZA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAIO GABRIEL PEREIRA 

GOMES - OAB:OAB/MT 24463/O, Maykel Quinteiro Duarte Amorim - 

OAB:MT 21.538

 SENTENÇA.VISTOS ETC.O representante do Ministério Público com 

atribuições perante este juízo, baseando-se no Inquérito Policial que 

juntou, ofertou denúncia contra os acusados Fernando e Kelvin pelo 

cometimento, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, 

tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006....Pelo exposto, 

DESCLASSIFICO o delito de tráfico de drogas imputado ao réu KELVIN DE 

SOUZA CAMPOS, suficientemente qualificado nos autos, para outro não 

inserido na competência deste juízo, possivelmente do art. 28, caput da Lei 

n. 11.343/2006.Por conseguinte, nos termos do art. 383, § 2° do Código de 

Processo Penal, determino o encaminhamento do feito, após o trânsito em 

julgado desta, ao Juizado Especial Criminal desta Comarca, com as 

devidas baixas, antes.A destinação do numerário e de um aparelho 

celular, cor prata, marca Samsung aprendido em poder do acusado 

KELVIN (termo de apreensão fl. 15 e depósito judicial 44) deverá ser 

realizada pelo Juizado Especial Criminal desta Comarca, ao qual deverá 

ser disponibilizado.Restitua a quem de direito o aparelho celular, cor rosa, 
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marca Samsung, apreendido em poder de Fernando Magalhães Costa que 

teve decretada sua extinção da punibilidade por morte (art. 107, I, do 

Código Penal), .. Todavia, em relação à restituição da motocicleta CB300, 

cor preta, placas OBO-6368, com chave, também apreendida em poder do 

acusado Fernando Magalhães Costa verifico que pende dúvida sobre 

quem seja o verdadeiro proprietário, assim, nos termos do art. 120, § 4º, 

do Código Processo Penal, remeto as partes ao juízo cível e determino o 

depósito do veículo em mãos de José Gonçalo da Costa, genitor do 

acusado Fernando, mediante termo de compromisso de fiel 

depositário.Oficie-se a autoridade policial para a entrega mediante termo 

de compromisso de fiel depositário.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 568585 Nr: 3088-96.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNA DOS SANTOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:19120-0/OAB-MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR a ré BRUNA 

DOS SANTOS DE SOUZA, suficientemente qualificada nos autos, nas 

penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com as implicações do art. 

2º, da Lei nº 8.072/1990.Passo a dosar a pena.Do tráfico de drogas.Das 

circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis à ré: a 

culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as 

circunstâncias e as consequências, o comportamento e a natureza e a 

quantidade da droga, já que não há nos autos nada que revele o 

contrário.,,, Assim, em decorrência da circunstância desfavorável (maus 

antecedentes) aplico a pena base distanciada do mínimo legal (elevada 

com a fração de 1/8), ou seja, em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 

(quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias 

multas.Não há agravantes nem atenuantes.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.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do 

valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica da ré, nos 

termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 

11.343/06.,,.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da 

droga apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos 

autos.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 14 

de abril de 2020.Moacir Rogério Tortato. Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 569358 Nr: 3466-52.2019.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CEREZO ALVES, PAMELLA CEREZO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia 

para:DESCLASSIFICAR o delito de tráfico de drogas imputado ao réu 

RODRIGO CEREZO ALVES, CONDENANDO-O nas penas do delito previsto 

no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.E ABSOLVER a acusada PAMELLA 

CEREZO DA SILVA, suficientemente qualificada nos autos, do crime de 

tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), nos termos do art. 

386, V, do Código de Processo Penal, determinado desde já às 

respectivas baixas após o trânsito em julgado.Passo a dosar as penas do 

condenado RODRIGO –Submeto o réu à seguinte pena:I - advertência 

sobre os efeitos das drogas que será feita pelo oficial de justiça quando 

da intimação da sentença.Após o trânsito em julgado, expeçam-se os 

ofícios de praxe aos órgãos de informação, Secretarias de Segurança, 

TRE, etc…Restitua-se a quem de direito o numerário e os objetos 

aprendidos no feito (termo de apreensão de fl. 15), consignando-se, 

porém, no mandado de intimação que, se não houver a retirada em 15 

dias, presumir-se-á o desinteresse e os objetos serão encaminhados a 

Autoridade Policial para que proceda à respectiva destinação a alguma 

entidade beneficente/filantrópica ou, caso não haja utilidade, à destruição 

do objeto, e o numerário será depositado em favor do juízo de 

ausentes.Transitada em julgado e intimados os réus, feita a advertência 

pelo meirinho, arquive-se, sendo desnecessária a expedição de executivo 

de pena.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da 

droga apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos 

autos.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 14 

de abril de 2020.Moacir Rogério Tortato Juiz de direito.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1018671-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. S. (AUTOR(A))

B. M. B. (AUTOR(A))

M. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. B. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018671-07.2019.8.11.0002. AUTOR(A): GISELLY CRISTIANE SIMADON, 

B. M. B., M. S. B. REU: PLINIO MARCIO BONINI Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Dissolução de União Estável c/c Fixação de Alimentos e Pedido 

de Tutela de Urgência Antecipada e Cautelar, na qual este Juízo 

Especializado arbitrou: “os alimentos provisórios em R$ 2.090,00, a partir 

da citação inicial e determino a Senhora Gestora Judicial a designação de 

audiência de conciliação” (Id. 30470120). Posteriormente, foi acolhido os 

embargos (ID. 29661153), na qual este Juízo corrigiu: “a decisão a fim de 

que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios no valor de R$ 

2.090,00 seja arbitrado para cada um dos filhos BRUNO MANOEL BONINI e 

MANUELA SIMADON BONINI, individualmente” (Id. 30640361). Por fim, 

consta nos autos que mandado não foi cumprido, sob a justificativa de 

que: “a Central de Mandados está distribuindo somente mandados que tem 

determinação judicial para cumprimento no plantão, com base na Portaria 

nº 64/2020/DF e na Portaria Conjunta nº 255/2020. Assim o mandado 

expedido no dia 02/04/2020 não foi distribuído para o Oficial Plantonista” 

(Id. 31196852). Dessa forma, objetivando o cumprimento da decisão 

judicial (Id. 30470120), retificada por meio dos embargos de declaração 

(Id. 30640361), DETERMINO que seja EXPEDIDO NOVO MANDADO e que o 

mesmo SEJA CUMPRIDO PELO(A) OFICIAL(A) PLANTONISTA. Intimem-se. 

Cumpra-se com a urgência que requer o caso. Várzea Grande-MT, 14 de 

abril de 2020. Eduardo Calmon de Almeida Cézar Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 464078 Nr: 18450-46.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:MT 15.495-B, GERSON TOMÉ TERVISOL - OAB:OAB/MT 19424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763

 Trata-se de Ação de Divórcio, cumulada com Regulamentação de 

Convivência com pedido de Tutela de Urgência, Guarda, Alimentos e 

Partilha de Bens, pleiteados por Arthur dos Santos Oliveira, em face de 

Wanessa Alexsandra Albuês dos Santos Oliveira.

Compulsando os autos verifico que as Medidas Protetivas de Urgência 

deferidas outora no processo n. 15848-82.2016.811.0002, Código n. 

458822, em favor da(o) Requerente(s), contra o Requerido(a), nos moldes 
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da Lei 11.340/06, foram revogadas e julgadas extintas com resolução do 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo 

Civil.

 De suma importância mencionar que em razão da revogação das 

referidas Medidas Protetivas de Urgência (processo n. 

15848-82.2016.811.0002, Código n. 458822), este Juízo Especializado se 

torna incompetente, de forma absoluta (artigo 64, § 1º, do Código de 

Processo Civil), para processar e julgar este processo de natureza Cível.

Por todo o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO para 

processar e julgar os presentes autos, em razão da revogação das 

Medidas Protetivas de Urgência (processo n. 15848-82.2016.811.0002, 

Código n. 458822), e DETERMINO a sua remessa à VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA COMARCA para as providências que 

achar pertinentes.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015083-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA LAURA BARROS MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16638-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELTUR EIRELI - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Visto. Em análise dos autos, verifico que a requerida AVIANCA não foi 

devidamente citada (ID 26017443), tendo a parte autora requerido em 

audiência de conciliação - id. 26237692 - que fosse expedida nova citação 

e a redesignação da audiência conciliatória, portanto, DETERMINO que seja 

DESIGNADA NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO e EXPEDIDA A SUA 

CITAÇÃO. Às providências. Viviane Brito Rebello Isernhagen. Juíza de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010330-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA EUCHADAI DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1010330-55.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:PRISCILA 

EUCHADAI DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIZ 

GUILHERME FELIX LENZI 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: 08/06/2020 Hora: 15:25 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 13 de abril 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: 1010335-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE CAMPOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT7818-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010335-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ARIANE CAMPOS 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BENEDITO ANTONIO 

BRUNO POLO PASSIVO: IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de abril 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: 1010289-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARCIA PIRES DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010289-88.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: 

BERNARDO RIEGEL COELHO - RJ0164014A, FERNANDA RIBEIRO 

DAROLD - MT0012037A-O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 

Hora: 13:55 , devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o 

não comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. VÁRZEA GRANDE, 

14 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE 

RAMOS ARANTES 14/04/2020 07:33:07

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010299-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010299-35.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

PAULO ANTONIO GUERRA - MT16276-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO 

Data: 08/06/2020 Hora: 14:25 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 14/04/2020 

07:50:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008880-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIULY DOS SANTOS OLIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS LEITE OAB - MT22620/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Processo n. 1008880-77.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO 

DOS SANTOS LEITE - MT22620/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 
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08/06/2020 Hora: 15:40 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 14/04/2020 

08:14:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010337-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARLO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010337-47.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DOUGLAS 

CARLO DE FIGUEIREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GERSON 

LEVY RABONE PALMA POLO PASSIVO: BOA VISTA SERVICOS 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: 08/06/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de abril 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: 1010235-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRINO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN RIBEIRO PADUA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1010235-25.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Intima-se a parte 

autora, nos termos dos artigos 319 e 320 do CPC, no prazo de 15 dias 

apresentar aos autos a cópia do comprovante de residência ATUALIZADO 

em NOME próprio emitido com no máximo 90 (noventa) dias e 

PROCURAÇÃO com data de emissão atualizada, sob pena de 

indeferimento da inicial. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 14/04/2020 

08:55:31

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008577-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUVALDO BUENO VELOSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MARQUES E SILVA OAB - MT7731-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008577-63.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 16:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 14/04/2020 

09:24:04

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010341-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER LUIS GRASEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010341-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:EDER LUIS 

GRASEL ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 08/06/2020 Hora: 

16:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 

de abril 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: 1010346-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENIRA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT12209-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010346-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ZENIRA DE 

MORAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VAGNER SPIGUEL 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: 08/06/2020 Hora: 

16:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 

de abril 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: 1009035-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEILANE MARIA OLIVEIRA DE ARAUJO ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REU)

 

Processo n. 1009035-80.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) AUTOR: PAULA 

ARAUJO COSTA - MT23601/O, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

08/06/2020 Hora: 16:25 , devendo comunicar seu(ua) cliente, 

cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará na 

extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 14/04/2020 

10:40:28

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018698-87.2019.8.11.0002

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:

CARLOS BRITO DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018698-87.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: CARLOS BRITO DE LIMA Visto. Defiro o pedido do id. 

anterior, determinando a citação do executado por oficial de justiça no 

endereço informado - Rua: S-1, Nº 10, Bairro: Parque Cuiabá, Cuiabá–MT, 

78095-426. Expeça-se o mandado. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 
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Isernhagen Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006095-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1006095-79.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN EXECUTADO: VALDIR DOS SANTOS SILVA Visto. Defiro o 

pedido do id. anterior, determinando a citação do executado por oficial de 

justiça no endereço informado - Av. das Garças, Qd. 37, Casa 17, bairro 

Hélio Ponce de Arruda, em Vázea Grande – MT. CEP: 78.118.562. 

Telefones: 99996-5794 / 3686-8455. Expeça-se o mandado. Cumpra-se. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010348-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEZ DE SOUZA PEREIRA NOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010348-76.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARINEZ DE 

SOUZA PEREIRA NOBRE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO 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: 08/06/2020 Hora: 16:40 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de abril de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005459-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL ANTONIO DE ARAUJO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT16773-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG 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: 

1005459-79.2020.8.11.0002. Requerente: SANDOVAL ANTONIO DE 

ARAUJO Requerido: BANCO BMG S.A Vistos etc. A parte autora requer 

(id. 29959436) seja reconsiderada a decisão de indeferimento da liminar 

pugnada, no entanto, não acostou aos autos nenhum documento novo 

com o fito de motivar a aludida pretensão, nem argumento pertinente a dar 

supedâneo à modificação do entendimento deste Juízo, não trazendo 

qualquer prova suficiente à reconsideração, pelo resta indeferida. 

Ressalto que este entendimento é o esposado e todas as ações análogas 

à presente. 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. 

Dê-se prosseguimento normal ao feito. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007170-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DO SOL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELINI BRIGATO DE CARVALHO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS JUNIOR OAB - MT10898/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: 

1007170-56.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RESIDENCIAL PARQUE 

CHAPADA DO SOL EXECUTADO: JOCELINI BRIGATO DE CARVALHO 

Vistos etc. A parte executada peticionou no id. 31180839, pugnando pelo 

desbloqueio do valor penhorado (id. 30954026) por ser valor advindo de 

seu salário, e, assim, impenhorável, bem como a apreciação da petição de 

id. 26572372 (desbloqueio valores conta poupança). Decido. A penhora 

de dinheiro em depósito ou aplicação financeira representa o meio mais 

eficaz para a satisfação da dívida executada e, ainda, obedece à ordem 

de preferência estabelecida no art. 833 do CPC/2015. No entanto, afirma a 

executada que o valor bloqueado é proveniente de salário, juntando aos 

autos o extrato de id. 31180840 cujo valor penhorado tem como histórico 

lançado de crédito 06/04/2020 LIQUIDO DE VENCIMENTO CNPJ 

026564534000134, sendo o CNPJ da empresa Mika da Amazonia 

Alimentos Ltda, o que vai ao encontro da cópia de sua CTPS (id. 

22315848), comprovando suas alegações. Em relação ao pedido de 

desbloqueio (id. 26572372) dos valores penhorados no id. 27031519, a 

parte logrou comprovar que se trata de quantias relativas a conta 

poupança, conforme documentos de id. 26572384 e 26572386. Assim, os 

extratos juntados, conforme acima, comprovam que os numerários 

bloqueados são provenientes de salário e conta poupança, e a 

movimentação das contas é somente sobre sua remuneração. Assim 

dispõe o artigo 833 do CPC/2015, in verbis: São impenhoráveis: IV – os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; [...] X - 

a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 

(quarenta) salários-mínimos. De acordo com o artigo supracitado, nota-se 

claramente que a legislação processual civil prescreve que os 

vencimentos provenientes salários, destinados ao sustento do ente 

familiar, são impenhoráveis, assim como as quantias depositadas em 

poupança, respeitado o valor limite. Com essas considerações e como 

restou comprovado que os valores bloqueados são impenhoráveis, ante a 

transferencia das quantias para a conta única do PJMT, DETERMINO a 

devolução do valor penhorado no id. 31103527 (verba salarial), bem como 

os valores penhorados no id. 27031519 (poupança), para a parte 

executada, a qual fica intimada para indicar dados bancários para a 

transferencia. Intime-se a parte exequente para manifestar no 

prosseguimento do feito. Cumpra-se. Às providências. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010308-94.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO APARECIDO FREIRE FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS 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: 

1010308-94.2020.8.11.0002. AUTOR: DIEGO APARECIDO FREIRE 

FERREIRA REU: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. INTIME-SE a parte 
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autora, para EMENDAR A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 320, do Novo Código de Processo Civil, para juntar 

documento que comprove a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – 

devendo ser a consulta de balcão SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e 

SCPC (retirada nas Associações Comerciais), emitido em no máximo 60 

(sessenta) dias, porquanto o documento juntado no id. 31195605 não 

apresenta o órgão emissor responsável. 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 no id. 31195596 está sem data de emissão. A 

não apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010315-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA ALVES DA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS 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: 

1010315-86.2020.8.11.0002. AUTOR: KAMILA ALVES DA SILVA LEITE 

REU: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, etc. Considerando que o 

comprovante de endereço é documento indispensável à propositura de 

ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte 

autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos termos 

dos artigos 319 e 320 do CPC/2015, trazendo aos autos a cópia do 

comprovante de residência ATUALIZADO em NOME próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, pois a delimitação do referido prazo garante a 

atualidade do endereço da parte, com a definição correta do Juízo 

competente e viabiliza que as intimações ocorram com segurança, a fim de 

evitar que o serviço seja refeito, pois a fatura de id. 31197512 é de 

outubro/2018. INTIME-SE a parte autora, para EMENDAR A INICIAL, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 320, do Novo Código de 

Processo Civil, para juntar documento que comprove a inscrição nos 

órgãos de proteção ao crédito – devendo ser a consulta de balcão 

SERASA/SPC (retirada nos CDLs) e SCPC (retirada nas Associações 

Comerciais), emitido em no máximo 60 (sessenta) dias, porquanto o 

documento juntado no id. 31197513 não apresenta o órgão emissor 

responsável. 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 

no id. 31197507 está sem data de emissão. A não apresentação do 

documento na forma ora determinada implicará em indeferimento da inicial, 

(Art. 321, Parágrafo único do CPC). Após o decurso do prazo acima 

mencionado, com ou sem manifestação, certifique-se e volte-me os autos 

conclusos. Às providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010337-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CARLO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS 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: 

1010337-47.2020.8.11.0002. AUTOR: DOUGLAS CARLO DE FIGUEIREDO 

REU: BOA VISTA SERVICOS 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, o Instrumento 

de Mandato outorgado ao (a) causídico (a) que subscreve a inicial, em 

conformidade com o que determina o art. 103 e seguintes do CPC/2015, 

pois a procuração juntada no id. 31208060 está sem data de emissão. A 

não apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC/2015). Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010339-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THANIA SANDRY DE ALMEIDA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA DE PAULA MOTERANI OAB - MT16236-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 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: 

1010339-17.2020.8.11.0002. REQUERENTE: THANIA SANDRY DE 

ALMEIDA REIS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

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, colacionando aos autos os comprovantes de pagamento das 

mensalidades que afirma estarem pagos e que a requerida não reconhece 

(abril, maio, junho e agosto/2018), pois os documentos juntados no id. 

31210867 não espelham os pagamentos dos meses em questão. A não 

apresentação do documento na forma ora determinada implicará em 

indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC). Após o 

decurso do prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e volte-me os autos conclusos. Intime-se. Às providências. 

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010234-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRINO MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO UMBELINO NETO OAB - MT10209-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE PACHER OAB - MT14421-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODIL 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: 

1010234-40.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: ANDRINO MACHADO 

EXECUTADO: ODIL PEREIRA DA SILVA 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, considerando que o 

comprovante de endereço é documento indispensável à propositura de 

ação no Juizado Especial (art. 4.º, III da Lei 9.099/95), DETERMINO à parte 

autora, para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, nos termos 

dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo aos autos a cópia do 

comprovante de residência EM SEU PRÓPRIO NOME (Art. 320 do CPC), 

emitido com no máximo 90 (noventa) dias, LEGÍVEL, pois a delimitação do 

referido prazo garante a atualidade do endereço da parte, com a definição 

correta do Juízo competente e viabiliza que as intimações ocorram com 

segurança, a fim de evitar que o serviço seja refeito, pois a fatura e água 

juntada no id. 31160888 é de abril/2017. DETERMINO, ainda, em igual prazo 

e com base nos mesmos dispositivos acima citados, que a parte autora 

colacione aos autos, a cópia LEGÍVEL dos documentos pessoais a fim de 

ser visível a foto e o número de inscrição da parte reclamante, pois a CNH 

juntada no id. 31160887 está ilegível. 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 
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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. 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010256-98.2020.8.11.0002

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:

JOAO THIAGO MARTELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010256-98.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: JOAO THIAGO MARTELO 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010262-08.2020.8.11.0002

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:

RODOLFO BEZERRA BENEVIDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010262-08.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: RODOLFO BEZERRA BENEVIDES 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010273-37.2020.8.11.0002

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:

LIDIANE PINA DE LANNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010273-37.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: LIDIANE PINA DE LANNES 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 
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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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010290-73.2020.8.11.0002

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:

RAFAEL LELIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010290-73.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: RAFAEL LELIS 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010320-11.2020.8.11.0002

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:

TIAGO CAVALARI GODOI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010320-11.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: TIAGO CAVALARI GODOI 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: 1008947-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008947-42.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 08/06/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 14/04/2020 

12:38:28

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008947-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 197 de 245



(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008947-42.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 08/06/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 14/04/2020 

12:38:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008947-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT13624-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT4937-O 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1008947-42.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 08/06/2020 Hora: 16:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 14/04/2020 

12:39:09

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010352-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NICOLA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA DA SILVA SALOMAO FELIX COSTA OAB - MT26139/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010352-16.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:BENEDITO 

NICOLA BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BIANCA DA SILVA 

SALOMAO FELIX COSTA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 

08/06/2020 Hora: 16:55 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de abril 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: 1019050-45.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNE KARLA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN OAB - MT5933-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1019050-45.2019.8.11.0002 Nos termos da legislação vigente 

e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: FABIO ROGERIO DEL 

ARCO MACAGNAN - MT5933-O, para manifestar-se acerca dos 

documentos juntados pela requerida ID 31153009, no prazo de 5 dias. 

VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MARCI FERRI CARVALHO DIAS 14/04/2020 12:45:56

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008358-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DA CRUZ BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA OAB - MT25429/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

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: 

1008358-50.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 08/06/2020 Hora: 16:55 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 14/04/2020 

13:00:08

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010372-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA OAB - MT21881/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1010372-07.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANDRE RIBEIRO 

NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RODRIGO ANSELMO MALHADO 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 08/06/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 

de abril 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: 1010374-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010374-74.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:VAGNER JOSE 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 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 II Data: 08/06/2020 Hora: 

17:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 

de abril 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: 1010375-59.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA VERONICA GOMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010375-59.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ANTONIA 

VERONICA GOMES DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 

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: 

08/06/2020 Hora: 17:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 14 de abril 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: 1010384-21.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1010384-21.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:SOLANGE 

MARIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY CRISTHINE 

FREITAS CAMPOS, JADILTON ARAUJO SANTANA 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: 09/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de abril 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: 1006789-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

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: 

1006789-14.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/04/2020 16:41:47

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010390-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON AILTON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1010390-28.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ADEMILSON 

AILTON DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID 

GONCALVES DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 09/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 de abril 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: 1006246-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1006246-11.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/06/2020 Hora: 12:55 

Assinado eletronicamente por: VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA 

14/04/2020 17:03:23

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010396-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SOUZA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

PROCESSO n. 1010396-35.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FRANCISCO 

SOUZA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: INGRID GONCALVES DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 

13:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 14 

de abril 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: 1002173-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA ACOSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002173-93.2020.8.11.0002 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: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-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, 14 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/04/2020 

17:31:02

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000029-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA COELHO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000029-49.2020.8.11.0002 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: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT17620-O, para apresentar as 

contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. 

VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: 

MAIRA DA SILVA MORAES 14/04/2020 17:33:54

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002526-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS OURIVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1002526-36.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: DARGILAN 

BORGES CINTRA - MT9150-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, 14 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/04/2020 17:35:50

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001469-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE LELIS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA OAB - MT21238/O 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO(A))

MARCO TULIO DIAS FERREIRA OAB - MT17768/B (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. 1001469-80.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERENTE: MARCO 

TULIO DIAS FERREIRA - MT17768/B, GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ 

GOMES - MT15721/B, RENATA ALESSANDRA SANT ANA MOTA - 

MT21238/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, 14 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 14/04/2020 17:38:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017353-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS NETWORK INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ELIETE GUADANIN OAB - MT27847/O (ADVOGADO(A))

REGIS ALBRECHT OAB - MT24597/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINNICIUS EDUARDO PEREIRA COSMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT25119/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1017353-86.2019.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogados do(a) REQUERIDO: 

JANAINA ELIETE GUADANIN - MT27847/O, REGIS ALBRECHT - 

MT24597/O, para apresentar as contrarrazões a impugnação inclusa no ID 

31217589 , no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/04/2020 

17:41:49

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012261-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALVES DE MACEDO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO OAB - MT8157-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1012261-30.2019.8.11.0002 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: 

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO - MT8157-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, 14 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/04/2020 

17:45:37

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001687-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI ELIAS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001687-11.2020.8.11.0002 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) REU: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/04/2020 

17:54:29

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001712-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA SILVA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001712-24.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/04/2020 

17:57:48
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001343-30.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTINA JESUS DA SILVA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1001343-30.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: MOACIR 

ALMEIDA FREITAS - MT727-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, 14 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/04/2020 17:59:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002170-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DE SOUSA (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))

 

Processo n. 1002170-41.2020.8.11.0002 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: DENNER 

DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MT13245-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, 14 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA MORAES 14/04/2020 

18:01:14

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001690-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UESLEI ELIAS DE ARAUJO (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)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1001690-63.2020.8.11.0002 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) REU: PAULO 

EDUARDO PRADO - MT16940-A, para apresentar as contrarrazões aos 

embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. VÁRZEA GRANDE, 

14 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA SILVA 

MORAES 14/04/2020 18:03:12

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003469-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA MACHADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1003469-53.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 1.002, da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA, 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, 14 de abril de 2020. Assinado eletronicamente por: MAIRA DA 

SILVA MORAES 14/04/2020 18:04:32

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006246-11.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN PROCESSO n. 1006246-11.2020.8.11.0002 Valor 

da causa: R$ 15.000,00 ESPÉCIE: [Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: JOSE DOMINGOS DE SENE Endereço: RUA 

ARGENTINA, 34, PARQUE DAS NAÇÕES, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78158-730 POLO PASSIVO: Nome: OI S/A Endereço: RUA BARÃO DE 

MELGAÇO, 3209, - DE 3271/3272 AO FIM, CENTRO NORTE, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78005-300 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

conforme despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis 

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

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, 

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

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

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

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 09/06/2020 Hora: 

12:55 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art.334, § 

9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo a 

composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC).6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

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

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

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

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 
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(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 2020. 

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

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010220-56.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE SALIM DE CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO BRUNO OAB - MT7818-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: 

1010220-56.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FELIPPE SALIM DE CASTRO 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Trata-se de RECLAMAÇÃO CIVEL C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARS, aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade 

consumidora UC 6/2021680-0, e que a fatura referente o mês de março 

com vencimento em 13.04.2020 chegou muito diferente da média, em valor 

exorbitante e não condizente com seu consumo - R$ 623,40 (seiscentos e 

vinte e três reais e quarenta centavos) -, informando que tentou resolver 

administrativamente mantendo contato via aplicativo com a requerida, e 

junto ao PROCON, 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, readequando o valor pela média dos 

últimos meses, suspendendo a cobrança da fatura, bem como se 

abstenha 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 (id. 31020971), no valor de R$ 

623,40 (seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos), bem como a 

reclamação via aplicativo (id. 31020979) e a perante o PROCON (id. 

31020981) sem a resolução da questão. No entanto, compulsando o 

histórico retirado do sítio da requerida, constata-se que a fatura do mês de 

janeiro está com valor zero para pagamento: MÊS ANO NOTA FISCAL 

TOTAL A PAGAR VENCIMENTO STATUS CÓDIGO DE BARRAS BOLETO 

MAR 2020 8141124 R$ 623,40 13/04/2020 PENDENTE FEV 2020 7764351 

R$ 584,47 13/03/2020 PAGO JAN 2020 7369767 R$ 0,00 13/02/2020 

PAGO DEZ 2019 6990981 R$ 487,20 13/01/2020 PAGO NOV 2019 

6586657 R$ 540,53 13/12/2019 PAGO OUT 2019 6241490 R$ 441,10 

13/11/2019 PAGO SET 2019 5904033 R$ 448,68 13/10/2019 PAGO AGO 

2019 5574679 R$ 354,03 13/09/2019 PAGO JUL 2019 5263986 R$ 338,34 

13/08/2019 PAGO JUN 2019 4947962 R$ 336,34 13/07/2019 PAGO MAI 

2019 4643574 R$ 505,14 13/06/2019 PAGO No entanto, há que se 

considerar o momento vivenciado com a pandemia, e, assim, ilegítimo seria 

o corte no fornecimento. 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 6/2021680-0 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 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: 1009660-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA APARECIDA RIBEIRO DIAS (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON BORGES DE OLIVEIRA OAB - MT0022551A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009660-17.2020.8.11.0002. TESTEMUNHA: FLAVIA APARECIDA RIBEIRO 

DIAS TESTEMUNHA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Diante da informação (id. 31161961) de 

descumprimento da liminar deferida (id. 30809316), determino que a 

reclamada IMEDIATAMENTE RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica no endereço locatício (Rua Alves de 

Oliveira, Nº 1851 B, Bairro: Cristo Rei, CEP: 78118-081, Várzea 

Grande/MT). Fixo a multa pelo descumprimento da decisão, como 

suscitado, em R$ 1.000,00 (um mil reais), não ultrapassando o limite de R$ 

10.000,00. A presente decisão vale com mandado, devendo ser cumprido 

no plantão, se necessário. Cumpra-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010318-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAYNE CRISTINA DE ARRUDA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI NASCIMENTO DA SILVA FERREIRA OAB - MT27663/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010318-41.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GISLAYNE CRISTINA DE 

ARRUDA CARVALHO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITOS COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA, aduzindo a parte autora que ao tentar comprar a crédito no 

comércio local foi informada que seu nome está negativado pela parte 

requerida, afirmando que é cliente da mesma há mais de dez anos e jamais 

recebeu qualquer informação que seu nome seria negativado, alegando 

ainda acreditar que seja erro na prestação de serviços, e tentando 

resolver administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados 

dos serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais). Decido. Analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que 

subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, 

consequentemente, pela verossimilhança das alegações da parte autora, 

vez que juntou consulta SCPC (id. 31196838) em que consta o 

apontamento suscitado no valor de R$ 114,24 (cento e quatorze reais e 

vinte e quatro centavos), incluso em 23.04.2018, restrição única em nome 

da parte autora, coadunando com a narrativa apresentada, autorizando o 

deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 

300) e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

pleiteada, e via de consequência, ORDENO A SUSPENSÃO da inscrição do 

nome da parte autora em relação ao débito discutido nos autos, até ulterior 

deliberação. DETERMINO que se oficie ao órgão restritivo para que efetive 

a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da 

intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010272-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLEANE DA CONCEICAO ARAUJO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REU)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010272-52.2020.8.11.0002. AUTOR: CARLEANE DA CONCEICAO 

ARAUJO REU: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, aduzindo a 

parte autora que adquiriu em 14.10.2019 um jogo de balcão de cozinha no 

valor de R$ 797,38 (setecentos e noventa e sete reais e trinta e oito 

centavos), um gabinete branco para cozinha no valor de R$ 453,76 

(quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos) e jogo 

de mesa e cadeiras no valor de R$ 1.815,16 (mil e oitocentos e quinze 

reais e dezesseis centavos), afirmando que a montagem das cadeiras foi 

efetivada de forma errônea (tortas e uma quebrada), prometendo a 

requerida diante da reclamação, fazer a troca dos produtos danificados, 

mas até o momento sem cumprir, e tentando resolver administrativamente 

não obteve sucesso, inclusive no PROCON. Desta forma, requer 

concessão de liminar para que a requerida promova a troca do produto, 

por outro novo da mesma qualidade e identificação, em perfeitas 

condições de uso, custeando inclusive a montagem, sob pena de multa 

diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais). Decido. Analisadas as 

alegações apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, 

conclui-se que subsistem os requisitos ensejadores da concessão da 

tutela antecipada, pela suficiência das provas apresentadas até este 

momento e, consequentemente, pela verossimilhança das alegações da 

parte autora, vez que juntou a nota fiscal de compra do produto (id. 

31050570), boleto de pagamento (id. 31050567), boletim de ocorrências 

(id. 31050571), bem como a reclamação no PROCON (id. 31050577), 

coadunando com a narrativa apresentada e autorizando a concessão da 

liminar. Neste contexto, o Código de Defesa do Consumidor prevê: Art. 18. 

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis 

respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 

tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes 

diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 

com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua 

natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. 

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o 

consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do 

produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a 

restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 

prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do 

preço. § 2º Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do 

prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem 
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superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de 

prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação 

expressa do consumidor. § 3º O consumidor poderá fazer uso imediato 

das alternativas do § 1º deste artigo sempre que, em razão da extensão 

do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a 

qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de 

produto essencial. § 4º Tendo o consumidor optado pela alternativa do 

inciso I do § 1º deste artigo, e não sendo possível a substituição do bem, 

poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelo 

diversos, mediante complementação ou restituição de eventual diferença 

de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos II e III do § 1º deste artigo. 

Ademais, verifico ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma 

vez que a qualquer tempo (CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do 

julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex 

positis, DEFIRO a PARCIALMENTE a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, 

e via de consequência, DETERMINO A TROCA DO PRODUTO adquirido, 

como solicitado, prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser 

arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de Processo Civil. 

Outrossim, em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, DEFIRO a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte 

REQUERENTE. CITE-SE a parte REQUERIDA para COMPARECIMENTO em 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não 

comparecimento à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei 

n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos alegados 

na inicial pela parte requerente, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Requerente implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à 

parte Requerente para, querendo em igual prazo, apresentar 

IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. 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: 1010330-55.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA EUCHADAI DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUILHERME FELIX LENZI OAB - MT23979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1010330-55.2020.8.11.0002. AUTOR: PRISCILA EUCHADAI DE CAMPOS 

REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA 

ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR, 

aduzindo a parte autora que é responsável pela unidade consumidora UC 

6/1337178-6, e que já existe processo em face da concessionária em 

relação à mesma UC, afirmando que recebeu outra conta absurda no valor 

de R$ 1.088,78 (um mil e oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) com 

vencimento em 26/04/2020, valor exorbitante e não condizente com seu 

consumo, informando que tentou resolver administrativamente, solicitando 

por duas vezes uma vistoria no equipamento, mas sem sucesso, e ainda 

vem sofrendo constantes ameaças de ter seu fornecimento de energia 

suspenso. Por essas razões, requer a concessão da medida liminar a fim 

de que a requerida se abstenha de efetivar o corte de seu fornecimento, 

bem como de negativar seu nome, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 

(um mil reais). 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 (id. 31207163) no 

valor de R$ 1.088,78 (um mil e oitenta e oito reais e setenta e oito 

centavos), conforme anunciado, relatório de faturas anteriores com status 

quitadas (id. 31207165) em valores que distoam da fatura impugnada, além 

de relatório de andamento de solicitações (id. 31207164) demonstrando 

contato com a concessionária solicitando verificação de leitura, 

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 6/1337178-6 em razão 

do débito ora discutido, e caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM 

ATÉ 04 HORAS O FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade 

consumidora, bem como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito 

ora questionado, e que não seja realizada a inscrição do nome da parte 

reclamante em relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até 

ulterior deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE 

a parte Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente 

decisão, será o seu representante legal responsabilizado civilmente e 

criminalmente (art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a 

ser arbitrada por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do 

pagamento das faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora 

discutido, caso a ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de 

justiça com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 

do Novo Código de Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a 

aplicação da inversão do ônus da prova, em face da reclamada, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

CITE-SE a parte RECLAMADA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO, fazendo constar do mandado que o não comparecimento 

da parte reclamada à audiência implicará em confissão e revelia (art. 20, 

Lei n.º 9.099/95), presumindo-se como verdadeiros todos os fatos 

alegados na inicial pela parte reclamante, e será proferida pelo magistrado, 

sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), oportunidade em que poderá oferecer 

DEFESA ESCRITA ou ORAL, por meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA 

no PRAZO de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, 

ressalvando, ainda que a ausência da parte Reclamante implicara em 

extinção e arquivamento dos autos (art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, 

à parte Reclamante para, em igual prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à 

CONTESTAÇÃO. 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. Apense-se ao 

feito nº 1005648-57.2020.8.11.0002, face à conexão. Intimem-se. Às 

providências. VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018552-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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NELSON UCHOAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT19291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018552-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NELSON UCHOAS PEREIRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 30497247); 

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. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO REBELLO 

ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA DE OLIVEIRA UNTAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000797-72.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CREUZA DE OLIVEIRA UNTAR 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Inconformado com a r. SENTENÇA, a 

parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (30444519). 

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: 1018787-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA OAB - MT19396-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALU COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

RENATA SALES TORTOLA OAB - MT24101-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

059 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018787-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANIA MENDES REQUERIDO: 

MALU COMERCIO DE OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME Visto. 

Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO 

INOMINADO (ID 30053682). 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 31126991), 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: 1017260-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ERNESTO DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017260-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: PAULO ERNESTO DE 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita 

interpôs RECURSO INOMINADO (ID 30307885). É o relato necessário. 

Decido. Verifica-se que patrono da parte autora foi intimada da sentença 

em 03/02/2020, conforme registro de publicação no id. 27509903, DJE de 

31/01/2020, pg. 434, contudo, somente em 13/03/2020 apresentou ser 

recurso, portanto, INTEMPESTIVAMENTE. Pelo exposto, INADMITO A 

RECEPÇÃO do Recurso Inominado, por entender faltar-lhe requisito 

intrinsico, qual seja a TEMPESTIVIDADE, nos termos do artigo 42 da Lei 

9099/95. Intimo as partes a informarem se tem algo mais a requerer, prazo 

de 05 dias, sob pena de arquivamento. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017804-14.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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CLEUZA FRANCISCO BORGES ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1017804-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CLEUZA FRANCISCO 

BORGES ANTONIO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Visto. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

30308296). É o relato necessário. Decido. Verifica-se que o patrono da 

parte autora foi intimado da sentença em 03/02/2020, DJE de 31/01/2020, 

pg. 433, conforme registro de publicação no id. 28306019, contudo, 

somente em 13/03/2020 apresentou ser recurso , portanto, 

INTEMPESTIVAMENTE. Pelo exposto, INADMITO A RECEPÇÃO do Recurso 

Inominado, por entender faltar-lhe requisito intrinsico, qual seja a 

TEMPESTIVIDADE, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/95. Ante o Transito 

em julgado da sentença e a ausência de pedido, rematam os autos ao 

arquivo, com baixas e anotações de estilo. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009869-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-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: 

1009869-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MILENA DA SILVA DUARTE 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Visto. Inconformado com a r. SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs 

RECURSO INOMINADO (ID 30293823). 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 31148365), 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: 1020600-75.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON SIQUEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-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: 

1020600-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MILTON SIQUEIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Trata-se de análise de recebimento de RECURSOS 

INOMINADOS (ID 30252108 e 30297572. 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-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. Por 

fim, tendo em conta a juntada da CONTRARRAZÃO da parte reclamada (ID 

31148886) e o DECURSO DO PRAZO SEM SUA APRESENTAÇÃO apesar 

de intimada a parte reclamante, 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: 1002086-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002086-40.2020.8.11.0002. AUTOR: CARLOS ALBERTO DE FIGUEIREDO 

REU: BANCO BRADESCARD S.A Visto. Inconformado com a r. SENTENÇA, 

a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 30987094). 

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, 
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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 31152878), 

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: 1019853-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1019853-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROBSON GOMES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

39965408). 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 31166844), 

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: 1009529-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELY CRISTINA ALVES DA SILVA (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 DECISÃO Processo: 

1009529-76.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ISABELY CRISTINA ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto. Inconformado com a r. 

SENTENÇA, a parte insatisfeita interpôs RECURSO INOMINADO (ID 

30342829). É o relato necessário. Decido. Verifica-se que patrono da 

parte RECLAMADA foi intimada da sentença em 28/02/2020, conforme 

registro de publicação no Diário Eletronico n. 10684 - de 27/02/2020, 

página 890, contudo, somente em 16/03/2020 apresentou ser recurso, 

portanto, INTEMPESTIVAMENTE. Pelo exposto, INADMITO A RECEPÇÃO do 

Recurso Inominado, por entender faltar-lhe requisito intrinsico, qual seja a 

TEMPESTIVIDADE, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/95. Ante o transito 

em julgado e a apresentação de pedido de cumprimento de sentença 

formulado pela parte reclamante no id. n. 30433926 - intime-se a parte 

executada para efetuar o pagamento do valor no prazo de 15 dias, sob 

pena de multa de 10%. Corrija-se a classificação da ação para 

cumprimento de sentença. Cumpra-se. Às providências. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004117-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO BARBOSA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1004117-33.2020.8.11.0002 Reclamante: Antônio Aparecido 

Barbosa de Matos Reclamada: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. O 

Reclamante alegou na petição inicial que, ao se dirigir até uma loja de 

departamentos para realizar compras a prazo, tomou conhecimento de 

que o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida no valor de R$ 

55,34. No entanto, o Autor informou que desconhece o referido débito, 

bem como, o contrato que lhe deu origem, motivo pelo qual, acredita que 

teve o nome negativado indevidamente. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada questionou preliminarmente o comprovante de negativação e o 

comprovante de residência apresentados pelo Reclamante, bem como, 

defendeu a necessidade de ser reconhecida a inépcia da inicial. Como 

prejudicial de mérito, a Reclamada alegou que a pretensão indenizatória do 

Reclamante se encontra prescrita e, no tocante ao mérito da defesa, 

sustentou que a negativação apenas refletiu o exercício de seu direito de 

credora, não havendo de se falar na existência de danos morais 

indenizáveis. Com amparo nos referidos argumentos, a Reclamada pugnou 

pela improcedência da lide. Oportuno registrar inicialmente que, consoante 

entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não é 

obrigado a enfrentar toda a matéria ventilada pelos litigantes, quando já 

tiver encontrado um motivo suficiente para respaldar o pronunciamento 

jurisdicional (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 

julgado em 8/6/2016, Info 585). Ademais, consigna-se que o 

posicionamento supracitado vem sendo adotado pelos respeitáveis 

Tribunais de Justiça pátrios, conforme pode ser verificado na 

jurisprudência que segue abaixo colacionada: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO 

SUSPENSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. ALEGAÇÕES DE 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...) - Ademais, o juiz 

não está obrigado a analisar individualmente as alegações das partes, 

muito menos está obrigado a contraditá-las, uma a uma; ou, como decide 

reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não é obrigado 

a responder a todas as teses apresentadas pelas partes para fielmente 

cumprir seu encargo constitucional de prestar a jurisdição, mas, tão 

somente, decidir fundamentadamente as questões postas sob seu 

julgamento, tal como ocorreu na espécie.... EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70078900792, Vigésima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene 

Bonzanini, Julgado em 30/08/2018).”. (Destaquei). Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 
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ao acervo documental anexado aos autos, tenho que a prejudicial de 

mérito (prescrição) arguida pela Reclamada reivindica o acolhimento deste 

juízo. Extrai-se do comprovante de restrição vinculado à exordial que, na 

data de 13/03/2016, o Reclamante teve o nome inserido nos cadastros de 

proteção ao crédito a pedido da Reclamada, em razão do inadimplemento 

de uma suposta dívida vencida no mês de outubro/2015. No entanto, de 

suma relevância consignar que, da exegese da explanação inaugural, o 

Reclamante não esclareceu minimamente qual a data exata em que tomou 

conhecimento da restrição, limitando-se a ventilar apenas considerações 

de cunho totalmente genérico. Reza o artigo 206, § 3º, V, do Código Civil 

que: “Art. 206. Prescreve: § 3º Em três anos: V – a pretensão de 

reparação civil; ”. Destarte, tendo em vista que a presente demanda foi 

ajuizada apenas na data de 07/02/2020, ou seja, após o decurso do prazo 

prescricional trienal previsto pelo artigo 206, § 3º, V, do Código Civil, bem 

como, reitero, NÃO TENDO O POSTULANTE INDICADO DE FORMA 

PRECISA QUAL FOI A DATA EM QUE TOMOU CONHECIMENTO DA 

FAMIGERADA NEGATIVAÇÃO, adoto justamente a data de 13/03/2016 

como sendo àquela em que o mesmo tomou conhecimento da restrição 

creditícia e, conseguintemente, contemplo o entendimento de que a 

pretensão indenizatória a título de danos morais, de fato, foi alcançada 

pela prescrição. A fim de corroborar a sucinta fundamentação 

supracitada, seguem abaixo colacionadas, por analogia, algumas 

jurisprudências pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS DECORRENTES DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 206, V, CC – 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Consoante precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça, o prazo prescricional quinquenal do CDC somente se 

aplica nas hipóteses de responsabilidade de danos decorrentes de fato do 

produto ou do serviço. No caso de inscrição indevida em órgão de 

proteção ao crédito, trata-se de relação extracontratual e, portanto, 

aplica-se o prazo trienal do art. 206, inciso V, do CC. Sentença que 

reconheceu a prescrição não merece reparos. Recurso conhecido e 

improv ido .  (TJ -M S  -  A C :  0 8 2 5 0 9 0 3 7 2 0 1 8 8 1 2 0 0 0 1  M S 

0825090-37.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de 

Almeida, Data de Julgamento: 08/07/2019, 1ª Câmara Cível).”. (Destaquei). 

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL QUE PASSA A CONTAR DA 

DATA DA CIÊNCIA DO FATO GERADOR DA PRETENSÃO. 1. Tratando-se 

de ação de indenização por danos morais decorrentes de inscrição 

indevida por alegado débito inexistente, incide o regramento estabelecido 

no artigo 206, § 3º, inciso V, do CC, sendo aplicável, portanto, o prazo 

prescricional trienal, cujo termo inicial passa a contar da ciência do fato 

gerador, ou seja, da data da ciência da inscrição dita indevida. 2. Não 

havendo indicação precisa pelo autor de quando tomou ciência da 

negativação, tem-se que a data da sua efetivação, em 06/2011 (fl.19) 

deve ser adotada, restando prescrita, portanto, a pretensão. RECURSO 

DO AUTOR DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006549422, Segunda 

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz 

Silva Raabe, Julgado em 22/02/2017).”. (Destaquei). Outrossim, cumpre 

transcrever o posicionamento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: 

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O 

FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. FALHA EM PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. As 

razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da 

decisão agravada. 2. A falha na prestação de serviço em razão de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes não se sujeita ao prazo 

prescricional do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, mas ao 

previsto no Código Civil. Precedentes. Súmula nº 83/STJ. 3. A simples 

menção a dispositivos legais desacompanhada da demonstração da 

respectiva efetiva violação atrai as disposições do verbete nº 284 da 

Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1532770 RS 2015/0117982-0, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2017, T4 - 

QUARTA TURMA).”. (Destaquei). Por derradeiro, em não subsistindo 

dúvidas de que a pretensão do Reclamante se encontra prescrita, tenho 

que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão julgar extinto 

o presente feito. Dispositivo: Diante de todo o exposto, com amparo no 

artigo 487, II, do CPC/2015, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO 

DO RECLAMANTE e, consequentemente, JULGO O PROCESSO EXTINTO 

COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO. Por fim, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. 

Kleber Corrêa de Arruda 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: 1003143-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELA MENEZES FELISBERTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT14905-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1003143-93.2020.8.11.0002 Reclamante: Pamela Menezes 

Felisberto Reclamada: Editora e Distribuidora Educacional S/A. SENTENÇA 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (art. 355, I, do Código de Processo Civil). 

Fundamento e decido. Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição 

inicial que cursa “Engenharia de Produção” junto à Reclamada, bem como, 

que ao tentar usufruir do seu crédito para a realização de compras, tomou 

conhecimento de que o seu nome havia sido negativado a pedido do 

referido estabelecimento de ensino, em decorrência do inadimplemento da 

mensalidade (R$ 946,49) vencida em 30/04/2019. No entanto, a Autora 

informou que a mensalidade correspondente à sua negativação não só foi 

objeto de um acordo firmado com a Reclamada, como também, relatou que 

a mesma foi quitada em 27/08/2019. Por entender que não possui nenhum 

débito vencido com a instituição de ensino, bem como, que a negativação 

registrada em seu nome é indevida e ainda, que tal fato lhe proporcionou 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou que as 

cobranças estão em conformidade com o contrato firmado entre as 

partes, bem como, que as mesmas se referem às contraprestações 

decorrentes da prestação dos serviços educacionais. A Ré relatou que, 

em razão do inadimplemento incorrido pela Reclamante, apenas exerceu o 

seu direito de cobrança, não havendo de se falar em prática de ato ilícito 

ou ainda, na existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, extrai-se da decisão vinculada ao Id. nº 28896259 que, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada DEFERIU a 

inversão do ônus da prova em favor da Reclamante. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

a todo o acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito 

milita em favor das pretensões inaugurais. Da exegese das provas que 

instruíram a petição inicial, verifica-se que a mensalidade vencida em 

30/04/2019 (no valor de R$ 946,69), juntamente com outras pendências, 

foi objeto de um acordo extrajudicial firmado entre as partes (“Instrumento 

Particular de Confissão e Novação de Dívida” anexo ao Id. nº 28714827). 

Ademais, em pese o acordo não tenha sido adimplido exatamente na data 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 208 de 245



do seu vencimento (08/08/2019), não há como este juízo ignorar que o 

fato de que o mesmo restou posteriormente pago na data de 27/08/2019, 

inclusive com a incidência de juros (restando, a meu ver, justificada a 

diferença do valor registrada no comprovante de pagamento), conforme 

pode ser facilmente visualizado no documento vinculado ao Id. nº 

28714828. De suma importância consignar que, conforme pode ser 

facilmente visualizado no “Extrato Financeiro” anexo à defesa (Id. nº 

29861056), especificamente na página 07, consta de forma expressa a 

informação de que a prestação de R$ 946,69 (parcela de acordo), vencida 

em 30/04/2019, foi devidamente paga em 28/08/2019 (ou seja, amortização 

esta que ocorreu justamente no dia seguinte ao pagamento noticiado pela 

Reclamante), o que, registra-se, não só confere total verossimilhança à 

narrativa da peça vestibular, como também, faz emergir uma falha na 

prestação dos serviços da instituição de ensino. Tratando-se o vínculo 

existente entre as partes de uma relação de consumo (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), entendo que a Reclamada assume 

todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado 

todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para evitar 

que consumidores como a Reclamante viessem a ser prejudicados, o que, 

definitivamente, não é o caso dos autos. In casu, os documentos 

protocolizados pelas partes demonstraram cristalinamente que, apesar da 

pendência vencida em 30/04/2019 (R$ 946,69) ter sido objeto de um 

acordo e, principalmente, da negociação ter sido devidamente quitada em 

27/08/2019 (cuja amortização foi computada pelos sistemas da instituição 

de ensino no dia 28/08/2019), ainda assim o nome da Reclamante foi 

inserido indevidamente junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Não se 

pode olvidar que, em sede de contestação, com a devida vênia, a 

Reclamada ventilou considerações de cunho totalmente genérico e ainda, 

forneceu a este juízo esclarecedores documentos que apenas 

demonstraram uma reprovável falha na prestação dos seus serviços. 

Portanto, não tendo sido sustentada nenhuma consideração minimamente 

idônea para justificar a negativação do nome da Reclamante (pois, na 

ocasião, a dívida se encontrava quitada há mais de 02 meses), tenho 

absoluta convicção de que o famigerado apontamento se revelou 

totalmente ilícito (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, a Reclamada 

deve ser compelida não só a promover o cancelamento da dívida (caso 

porventura ainda subsista em seus sistemas), como também, em reparar 

os prejuízos imateriais suportados pela consumidora. No que concerne à 

reparação do dano, por se tratar, conforme alhures mencionado, de uma 

relação consumerista, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta da Reclamada provocou transtornos, 

aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral 

(superando, em muito, a esfera de um mero dissabor, como ingenuamente 

quis fazer prevalecer a Reclamada), uma vez que a Reclamante, mesmo 

estando adimplente perante a instituição de ensino, ainda teve o seu nome 

negativado de forma irregular e abusiva perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência 

do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS 

MORAIS - PAGAMENTO COMPROVADO - DÉBITO INEXISTENTE - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

Comprovada a inexistência de dívida em razão da regular quitação de 

todas as cobranças em data anterior à da negativação, trata-se de 

conduta ilícita (...). (TJ-MG - AC: 10081160018735001 MG, Relator: Pedro 

Aleixo, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data de Publicação: 

27/09/2019).”. (Destaquei). Já no que tange à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, consoante entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única de MT (Súmula 22), a inscrição 

indevida do consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito gera o 

dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que dispensa a sua 

comprovação. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em 

homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem 

como, o fato da Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional e ainda, a fim de evitar o seu locupletamento indevido, entendo 

como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

para DECLARAR a inexistência do débito debatido nos autos, bem como, 

DETERMINAR à Reclamada para promover a baixa definitiva da anotação 

restritiva no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da intimação 

deste decisum. Ademais, CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma 

indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da 

prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescidos de juros 

simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a partir da 

citação (artigo 405 do Código Civil). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação da 

MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde 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: 1018126-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO AUGUSTO DA SILVA PINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON PINHEIRO MEDRADO OAB - MT26645/O (ADVOGADO(A))

HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS OAB - MT26395/O (ADVOGADO(A))

MARIANA FONSECA CORREIA OAB - MT22038-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA REGINA ESTEVAO (REQUERIDO)

JULIANO SCHMITZ ESTEVAO REBELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1018126-34.2019.8.11.0002 Reclamante: Adão Augusto da 

Silva Pinho Reclamados: Juliano Schmitz Estevão Rebelo (1º Reclamado) e 

Sonia Regina Estevão (2ª Reclamada) SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, não obstante tenha sido formulado na inicial um pedido de 

designação de audiência de instrução e julgamento, revela-se tempestivo 

alvitrar que cabe unicamente ao julgador examinar a pertinência de 

eventual requerimento de prova (artigo 370 do CPC/2015). A meu ver, os 

documentos colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar o 

juízo na formação do convencimento, não havendo necessidade de ser 

produzida qualquer prova adicional. A fim de corroborar a sucinta 
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fundamentação supra, cumpre fazer menção, por analogia, a um julgado 

proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. 1. O juiz é o 

destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não 

de sua produção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70078624210, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/09/2018).”. (Destaquei). Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pelo Reclamante e, consequentemente, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil). Fundamento e decido. Do Mérito: O Reclamante alegou na 

petição inicial que, na data de 02/06/2019, a motocicleta “FAZER YS 250” 

(Placa: OAS-0036), pilotada por seu filho (Sr. Thiago Damazio da Silva), se 

envolveu em um grave acidente com um veículo “RENAULT LOGAN” 

(Placa: PZO-6586), conduzido pela 2ª Reclamada (e de propriedade do 1º 

Réu), na Alameda Júlio Muller (na altura de acesso a rádio difusora), na 

cidade de Várzea Grande – MT. O Autor relatou que, em decorrência do 

acidente, o seu filho veio a óbito, bem como, que ao tentar conversar com 

o motorista do outro veículo envolvido, foi informado que o carro possuía 

seguro e ainda, que precisa esperar o laudo pericial. O Postulante 

destacou que, assim que o laudo ficou disponível, procurou a 2ª 

Reclamada para resolver a questão, contudo, foi informado que a mesma 

não possui condições de arcar com os reparos da moto e que o seguro 

não poderia cobrir tais despesas, pois, o laudo seria inconclusivo. O Autor 

relatou que, desde o acidente, vem enfrentando graves problemas, pois, 

não bastasse a perda precoce de seu filho, a moto foi encaminhada para 

o pátio do DETRAN, bem como, não possui condições de arcar com as 

despesas de pátio e ainda, não tem como vender o bem (haja vista ter sido 

atestada a perda total). Por entender que os fatos acima mencionados lhe 

proporcionaram prejuízos de ordem moral e material, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação (Id. nº 

28719497), a 2ª Reclamada sustentou que trafegava tranquilamente pela 

Avenida Júlio Muller, quando foi surpreendida por uma forte colisão, sendo 

imediatamente acionado o airbag do veículo. A 2ª Ré relatou que, 

momentos após se restabelecer do impacto, percebeu que havia sido 

atingida por um motoqueiro, o qual invadiu a sua pista, vindo a chocar de 

frente com o seu veículo. A 2ª Postulada relatou que o acidente foi 

ocasionado por culpa exclusiva da vítima, bem como, que segundo relato 

de testemunhas, o motociclista estava discutindo com outro motorista, 

vindo a invadir a pista contrária e batendo de frente com o seu veículo. A 

2ª Reclamada destacou que, conforme laudo pericial, o acidente foi 

ocasionado por invasão de faixa e ainda, que há suspeita de que o 

condutor da motocicleta (falecido em razão do acidente) fazia uso de 

entorpecentes (pois, foi encontrado junto ao mesmo uma “trouxinha” com 

substâncias narcóticas). A 2ª Demandada defendeu que não pode ser 

responsabilizada pelo ocorrido, pois, não deu causa ao acidente 

(tratando-se de culpa vítima), bem como, que inexistem danos a serem 

indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, a 2ª Reclamada 

pugnou pela improcedência da lide. Ao protocolizar a sua defesa (Id. nº 

28757218), o 1º Reclamado esclareceu ser filho da 2ª Reclamada, bem 

como, que não possui condições de constituir um advogado e ainda, que 

apenas reproduziu a defesa elaborada pela Defensoria Pública, pugnando, 

ao final, para que a demanda fosse julgada improcedente. Inicialmente, 

REVOGO a inversão do ônus da prova anteriormente concedida ao 

Reclamante (decisão vinculada ao Id. nº 26602008), pois, em não se 

tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de consumo, 

entendo que cabe a cada litigante apresentar provas acerca dos fatos 

constitutivos de suas respectivas pretensões, de acordo com o que resta 

disposto no artigo 373 do CPC/2015. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o 

acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito não milita 

em favor da tese inaugural. Convém registrar que, apesar de não ter 

comprovado a paternidade do Sr. “Thiago Damazio da Silva” (bastando 

uma simples análise dos documentos que instruíram a inicial para atestar 

que a figura do genitor é representada pelo Sr. “Gilson Antônio da Silva”), 

ou seja, aquele que conduzia a motocicleta envolvida no acidente narrado 

nos autos, o Reclamante apresentou provas de que detém a propriedade 

do referido bem (FAZER YS 250). No entanto, com a devida vênia às 

considerações ventiladas pelo Reclamante, entendo que as mesmas se 

encontram alheias à realidade do conjunto probatório anexado aos autos. 

Da exegese dos documentos que instruíram a peça vestibular, verifica-se 

claramente que o acidente foi ocasionado justamente pelo condutor da 

motocicleta do Reclamante, o qual, por algum motivo desconhecido, invadiu 

a pista contrária, vindo a colidir frontalmente com o veículo (RENAULT 

LOGAN) dos Reclamados. Segue abaixo transcrito um pequeno trecho do 

“Boletim de Ocorrências” anexo ao Id. nº 26417031 (documento este que, 

registra-se, foi elaborado por uma equipe de investigadores de polícia e, 

portanto, goza de presunção de veracidade): “(...) SENDO QUE A 

CONDUTORA DO V1 LOGAN TRAFEGAVA PELA PISTA DE ROLAMENTO 

DA DIREITA E O CONDUTOR DO V2 MOTO QUE TRAFEGAVA EM SENTIDO 

CONTRÁRIO, ESTAVA NA CONTRAMÃO NA PISTA DA ESQUERDA, 

MOMENTO QUE OCORREU A COLISÃO FRONTAL DOS DOIS VEÍCULOS. 

(...)”. (Destaquei). Ademais, segue destacada uma das considerações 

exaradas pelo Perito responsável pelo “Laudo Pericial” (página 18) anexo 

ao Id. 26417038: “Assim, conclui o Perito do presente Laudo Pericial que 

os vestígios analisados no local são compatíveis com o acidente do tipo 

Invasão de faixa, com a causa determinante sendo de V1 – Motocicleta, 

que invadiu o sentido contrário. Não foi determinada a causa desta 

invasão.”. (Destaquei). Consoante pode ser facilmente visualizado nos 

trechos acima destacados, em nenhum momento os Reclamados 

contribuíram com o fatídico acidente narrado nos autos, pois, reitero, as 

provas apresentadas demonstram que o condutor da motocicleta do 

Reclamante invadiu o sentido contrário da pista de rolamento pela qual 

trafegava a 2ª Ré. Ainda que, eventualmente, o veículo conduzido pela 2ª 

Reclamada estivesse em velocidade superior àquela permitida, oportuno 

salientar que tal fato não foi a causa determinante do acidente, mas sim, a 

imprudência do condutor da motocicleta que invadiu a contramão da faixa 

contrária (o que, inclusive, caracteriza infração grave, nos termos do 

artigo 186 do CTB) e, infelizmente, acabou sendo fatalmente vitimado. 

Como se não bastassem os fundamentos supracitados, verifica-se que, 

segundo reportagem anexa à contestação (Id. nº 28746145), testemunhas 

teriam atestado que o condutar da motocicleta “estava discutindo com um 

motorista no trânsito e não percebeu o carro que vinha de frente, por isso 

não conseguiu desviar a tempo de evitar a batida.”. (Destaquei). Portanto, 

inobstante as considerações inaugurais, todas as provas apresentadas 

nos autos demonstram que a responsabilidade pelo acidente se cinge a 

pessoa do Sr. Thiago Damazio da Silva (condutor da motocicleta 

pertencente ao Demandante), não havendo como ser imputada a prática 

de qualquer ato ilícito por parte dos Reclamados (pois, não se fazem 

concomitantemente presentes os requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil), o que, conseguintemente, compromete o 

acolhimento das pretensões indenizatórias (seja a título de dano moral ou 

material) almejadas na peça vestibular. Visando corroborar toda a 

fundamentação registrada no presente decisum, segue destacada, por 

analogia, uma jurisprudência proveniente do TJMG: “APELAÇÃO - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO CONTRAMÃO DIRECIONAL - 

BOLETIM DE OCORRENCIA POLICIAL - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. O 

Boletim de Ocorrência atribui presunção de veracidade dos fatos nele 

descritos, cabendo à parte contra a qual o documento faz prova elidi-la. 

Ônus que, no caso, competia ao Autor e do qual não se desincumbiu. 

Ausência de prova produzida pelo Autor a dar suporte contrário a versão 

do Boletim de Ocorrência, de que foi o veículo do Autor que interceptou a 

trajetória do ônibus da Ré, invadindo a pista contrária, dando causa ao 

acidente. (TJ-MG - AC: 10134110092191001 MG, Relator: Marcos 

Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de 

Publicação: 31/05/2019).”. (Destaquei). Por derradeiro, considerando que 

o Reclamante não obteve sucesso em apresentar provas acerca dos 

fatos constitutivos do direito perseguido (em patente dissonância com os 

preceitos do artigo 373, I, do CPC/2015), entendo que outro caminho não 

há a ser trilhado por este juízo, senão refutar os pedidos iniciais. 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os benefícios da gratuidade da 

justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas 

processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de 

sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de 

Arruda 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 
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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: 1002415-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E S INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE MARTINS DE MELLO OAB - PR82271 (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPANHA OAB - PR0057490A (ADVOGADO(A))

BEATRIZ GISELE DE ALMEIDA OAB - PR84253 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE DO CARMO SPALATTI 85560448168 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002415-52.2020.8.11.0002. REQUERENTE: E S INDUSTRIA DE 

CONFECCOES LTDA - ME REQUERIDO: TATIANE DO CARMO SPALATTI 

85560448168 Vistos etc. Em análise aos autos, embora conste no termo 

de audiencia que a parte reclamada estivesse ausente, na verdade, 

verifica-se que a parte reclamada assinou o termo de audiencia e quem 

realmente faltou foi a parte autora, e, assim como a parte Requerente 

deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação, em que 

pese ter sido devidamente intimada, e não apresentou justificativa alguma 

para a ausência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem 

julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados 

especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as 

audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 

9.099/95, in verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos 

previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. (...) Nesse sentido é o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Condeno a 

parte Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO FONAJE 2009: Enunciado 28 - Havendo extinção do processo 

com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a 

condenação em custas. ARQUIVE-SE o processo com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Viviane Brito 

Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003984-88.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SONAQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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 SENTENÇA Processo: 

1003984-88.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

SONAQUE DOS SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Preliminares - Da inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo de 

analisar por se confundir com o mérito. - Da incompetência territorial 

Arguiu a parte reclamada a presente preliminar, sob o fundamento que a 

parte autora não apresentou comprovante de residência em seu nome. Em 

que pese o entendimento atual quanto a necessidade de apresentação de 

comprovante de residência no próprio nome da parte autora, no entanto, 

considerando o decurso da ação e o princípio da celeridade, deixo de 

aplicar o referido entendimento na presente lide. Ademais, nos termos do 

artigo 4º da Lei 9099/95, é competente, para as causas previstas nesta 

Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local 

onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha 

estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em 

qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I 

deste artigo. Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. 

Assim, rejeito a preliminar arguida. - Da ausência de documentos 

comprobatórios Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito 

Sustenta a parte requerente MARIA APARECIDA SONAQUE DOS SANTOS 

que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida pelo débito 

no valor de R$218,04, todavia, jamais contratou 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 e ter apresentado 

histórico de contas, ficha cadastral e telas sistêmicas, tais documentos 

não hábeis a comprovar a contratação, uma vez que NÃO POSSUEM 

ASSINATURA DA PARTE AUTORA e, consequentemente, são 

considerados documentos unilaterais, portanto, 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. A requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 

comprovou a contratação, bem como não guarda relação com o pedido 

inicial. 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. JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. 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 
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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: 1004326-02.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004326-02.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE CARLOS RODRIGUES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. 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. Preliminares - Da 

inépcia da inicial - extrato do SPC/SERASA Deixo de analisar tendo em 

vista que a parte autora apresentou o referido documento, a requerida 

reconhece a restrição, bem como também poderia acostar aos autos o 

referido documento. - Da ausência de documentos comprobatórios Deixo 

de analisar por se confundir com o mérito. Mérito Sustenta a parte 

requerente JOSE CARLOS RODRIGUES que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor total de R$ 3.110,44, todavia, 

desconhece o débito. O requerido contesta, sustentando que a parte 

autora contratou com a empresa. Foi acostado aos autos no ID 30454395 

termo de confissão de dívida assinado pela parte autora e cópia dos 

documentos pessoais, comprovando a existência da relação jurídica entre 

as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante 

o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte 

requerente apresentou impugnação, alegando GENERICAMENTE que o 

número do contrato apresentado não seria o mesma da restrição, todavia, 

não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial 

os documentos pessoais e as assinaturas nele constante. Comprovado a 

relação jurídica, cabia à parte autora apresentar comprovantes de 

pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes indícios 

substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações são 

devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. A requerida apresentou pedido contraposto 

no valor de R$18.680,33, todavia, o referido pedido deve guardar relação 

com o pedido inicial, que perfaz a quantia de R$3.110,44, motivo pelo qual, 

improcede o pleito. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO 

PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial e do pedido 

contraposto. 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: 1003708-57.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZIANE AVELINA FIGUEIREDO FERREIRA (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003708-57.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DEIZIANE AVELINA 

FIGUEIREDO FERREIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Mérito Compulsando os autos verifica-se que a reclamante 

deixou de comparecer à audiência no ID 30031285, sem qualquer 

justificativa, entretanto, a parte reclamada já havia sido citada, bem como, 

apresentado sua contestação (ID 29939016), inclusive juntando diversos 

documentos que comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, 

a legalidade do débito outrora cobrado. Pois bem. Sabe-se que a 

informatização do processo judicial veio como meio teoricamente eficaz 

para garantir a celeridade da tramitação processual, esperança de um 

processo viável, célere e econômico. Assim, o acompanhamento pelos 

patronos das partes pode ocorrer a qualquer hora, estando disponível 

para consultar os andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas 

por quaisquer patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam 

os processos judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste 

Juizado o elevado número de processos, certamente com o intuito de 

evitar um possível julgamento de improcedência com a condenação de 

litigância de má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiência de 

conciliação, “abandonando o processo”, após a juntada da Contestação 

(anexada antes da audiência de conciliação e com diversos documentos 

que comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 
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sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Fundamento e decido. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Sustenta a parte requerente 

DEIZIANE AVELINA FIGUEIREDO FERREIRA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida por débito no valor de R$281,78, no entanto, 

nunca contratou com o banco. O requerido contesta, sustentando que a 

parte autora contratou com o banco, sendo titular de conta bancária e 

cartão de crédito. Foi acostado pela requerida no ID 29939794 contrato de 

abertura de conta e contratação de produtos e serviços, cédula de crédito 

bancário, comprovante de entrega de cartão e cópia dos documentos 

pessoais, comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e 

a origem dos débitos, sendo a negativação devida. Não obstante o Código 

de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não 

tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus 

da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o 

art. 373, I do Código de Processo Civil. A parte requerente não apresentou 

impugnação. Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora 

apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu, 

ressaltando que a parte não impugnou os contratos apresentados. 

Presentes indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as 

negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto 

posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do 

pagamento. Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das 

custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro 

seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decisão 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: 1003147-33.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-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: 

1003147-33.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOELSON SILVA FERREIRA 

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 JOELSON SILVA FERREIRA que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida pelo débito no valor de R$612,16, 

todavia, jamais contratou 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 e ter apresentado telas 

sistêmicas, tais documentos não são hábeis a comprovar a contratação, 

uma vez que NÃO POSSUEM ASSINATURA DA PARTE AUTORA e, 

consequentemente, são considerados documentos unilaterais, portanto, 

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 
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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: 1003444-40.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY DE CASSIA SANTANA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003444-40.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIELLY DE CASSIA 

SANTANA PIRES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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. Preliminares - Da prescrição Arguiu a requerida a existência de 

prescrição, no entanto, a data constante no extrato apresentado se refere 

à data de vencimento e não da inclusão da referida negativação. Rejeito. - 

Da conexão e litispendência Arguiu a requerida a existência de conexão, 

todavia, em análise aos processos mencionados, verifica-se que 

discutem-se débitos com vencimentos distintos. Rejeito. - Da ausência de 

juntada de extrato original e de documentos comprobatórios Deixo de 

analisar por se confundirem com o mérito. Mérito Sustenta a parte 

requerente FRANCIELLY DE CASSIA SANTANA PIRES que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida pelo débito no valor de R$9,32, 

todavia, jamais contratou 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 e ter apresentado histórico de 

contas, ficha cadastral e telas sistêmicas, tais documentos não hábeis a 

comprovar a contratação, uma vez que NÃO POSSUEM ASSINATURA DA 

PARTE AUTORA e, consequentemente, são considerados documentos 

unilaterais, portanto, 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. A requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 

comprovou a contratação, bem como não guarda relação com o pedido 

inicial. 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. JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. 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: 1014277-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SENDY EMILY GOMES SOLANO ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO COSTA SANTOS OAB - MT25402/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V N DE ALMEIDA (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo: 1014277-54.2019.8.11.0002 Reclamante: Sendy Emily Gomes 

Solano Rosa Reclamadas: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens 

S.A. (1ª Reclamada); V N de Almeida (2ª Reclamada) e Tuiutur Viagens e 

Turismo Ltda. - EPP (3ª Reclamada) SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Inicialmente, 

convém registrar que, não obstante tivesse sido devidamente intimado 

para se pronunciar acerca do AR vinculado ao Id. nº 25643986 (o que 

pode ser facilmente atestado por meio de uma consulta junto à aba de 

expedientes), bem como, advertido de que o seu silêncio seria 

interpretado como desistência do feito em relação à 2ª Reclamada, o 

Reclamante se manteve inerte. Destarte, diante do flagrante desinteresse 

do Autor em prosseguir com o feito em detrimento da empresa “V N de 

Almeida”, DETERMINO a exclusão da 2ª Reclamada do polo passivo da 

demanda. Da preliminar: - Da exclusão da agência franqueada: Com a 

devida vênia às sucintas considerações preliminares ventiladas pelas 

Reclamadas, entendo que as mesmas não comportam acolhimento. 

Embora a 3ª Reclamada (Tuiutur) não tenha sido a responsável pela 

negativação do nome da Reclamante, o que, em tese, justificaria o 

acolhimento da preliminar em debate, o fato é que a pretensão da 

consumidora não se restringe ao reconhecimento de um suposto dano 

moral proveniente da inserção creditícia. Da exegese dos pedidos 

formulados na peça vestibular, verifica-se que a Reclamante também 

busca o reconhecimento da nulidade de uma determinada cláusula 
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contratual (a qual entende ser abusiva) que, por sua vez, pode vir a 

ensejar o ressarcimento de parte dos valores anteriormente despendidos 

para a aquisição do pacote turístico. Logo, tendo em vista que, segundo 

consta do instrumento contratual anexado aos autos, as Reclamadas 

(CVC e Tuiutur) ostentam a condição de “CONTRATADAS”, entendo que a 

agência franqueada detém responsabilidade para figurar no polo passivo 

da presente lide. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial que, na data de 30/11/2018, 

adquiriu um pacote turístico junto às Reclamadas (com destino à Porto 

Seguro – BA), bem como, que a data de saída estava prevista para 

16/06/2019 (com retorno em 25/06/2019) e ainda, que o valor do pacote 

era representado pela importância de R$ 1.184,30 (dividida em 09 

prestações de R$ 118,43). A Autora relatou que, por motivos pessoais, 

decidiu não mais realizar a viagem, contudo, ao contatar a Reclamada para 

obter a restituição parcial do que até então havia sido pago, foi informada 

pela agência que se tratava de um contrato cuja tarifa não seria 

reembolsável, motivo pelo qual, continuou a realizar os pagamentos que se 

faziam necessários. A Reclamante alegou que, apesar de ter cumprido as 

suas obrigações, ao tentar usufruir de seu crédito, tomou conhecimento 

de que o seu nome havia sido negativado pela 1ª Reclamada. A Postulante 

destacou que, não obstante a Reclamada tivesse tomado conhecimento 

acerca do pagamento dos títulos, a restrição creditícia perdurou e ainda, 

lhe foi direcionado um e-mail de cobrança. Por entender que os fatos 

acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral 

(negativação indevida) e material (decorrentes da abusividade da cláusula 

de não reembolso), a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. 

Em sede de contestação, no tocante ao mérito, as Reclamadas 

sustentaram a inocorrência dos danos materiais, pois, ao aderir a 

contratação do pacote turístico, a Reclamante estava ciente de todos os 

seus termos, condições e valores. As Rés alegaram que constou em 

aberto a parcela questionada pela Reclamante, bem como, que o 

pagamento foi compensado apenas em 29/03/2019 e ainda, que a 

negativação do nome da parte Autora foi devida. Por fim, as Reclamadas 

defenderam que inexistem danos morais a serem indenizados, motivo pelo 

qual, pugnaram pela improcedência da lide. Extrai-se da decisão vinculada 

ao Id. nº 24799250 que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a 

MM. Juíza Togada DEFERIU a inversão do ônus da prova em favor da 

Reclamante. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento a todo o acervo documental protocolizado 

nos autos, tenho que as Reclamadas não se desincumbiram do ônus de 

comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das 

pretensões inaugurais (em patente violação aos preceitos do artigo 373, II, 

do CPC/2015). Inicialmente, consigno que a negativação outrora efetivada 

em detrimento da Reclamante (na data de 29/04/2019) refletiu apenas o 

exercício regular do direito de credora da 1ª Reclamada, pois, apesar das 

prestações devidas à agência de turismo terem vencido nas datas de 

30/01 e 28/02/2019, a consumidora somente se dignou em realizar os 

pagamentos na data de 06/06/2019, conforme pode ser facilmente 

visualizado no comprovante anexo ao Id. nº 24709923. Ademais, as 

conversas anexas ao Id. 24709401 indicam que algum representante das 

Rés reconheceu a efetivação do pagamento e ainda, extrai-se da tela 

colacionada ao corpo da contestação que as pendências 

correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro/2019 tiveram o seu 

pagamento tardiamente computado em 11/07/2019. A meu ver, restando 

evidenciado o pagamento da dívida por parte da Reclamante, as 

Reclamadas detinham o prazo de 05 (cinco) dias úteis para promover o 

devido cancelamento da restrição. No intuito de respaldar o alegado, resta 

conveniente transcrever o que se encontra disposto na Súmula 548 do 

STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a 

partir do integral e efetivo pagamento do débito.”. (Destaquei). 

Concatenando o dispositivo supra ao caso em comento, bem como, 

considerando que na data de 07/10/2019 (vide comprovante de restrição 

protocolado com a exordial) o nome da Reclamante permanecia maculado 

por uma pendência que, reitero, já se encontrava devidamente 

regularizada desde 06/06/2019, entendo que a manutenção da inserção 

restritiva refletiu não só uma falha na prestação dos serviços, como 

também, a prática de um reprovável ato ilícito em detrimento da 

consumidora (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, tenho que as 

agências de viagem (as quais integram a cadeia de fornecedores) devem 

ser responsabilizadas pelos infortúnios vivenciados pela Postulante (artigo 

7º, parágrafo único, do CDC). Em se tratando o vínculo existente entre as 

partes de uma relação de consumo (na qual as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), as Reclamadas assumem todos os riscos dos seus 

negócios, razão pela qual, deveriam ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como a Reclamante fossem prejudicados. No que tange à reparação do 

dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, 

incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pelas Reclamadas provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo tendo liquidado a sua dívida na data de 06/06/2019, 

teve o seu nome mantido indevidamente perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. A fim de corroborar a fundamentação acima mencionada, 

segue destacado, por analogia, um julgado contemplado pelo TJRS: 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 

ORDINÁRIA. I. A manutenção da inscrição do nome do autor no cadastro 

de inadimplentes após o prazo previsto na Súmula 548 do STJ caracteriza 

falha na prestação de serviços capaz de causar danos à esfera moral, 

impondo-se a condenação do réu ao pagamento de indenização. (...). 

DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70078648615, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 13/09/2018).”. (Destaquei). No 

que concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição/manutenção indevida de qualquer 

consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano 

moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

a sua comprovação. Acerca do tema, tempestivo fazer menção a um 

julgado contemplado pelo TJSC: “CIVIL. INDEVIDA MANUTENÇÃO DE 

RESTRIÇÃO CREDITÍCIA APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL 

IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR CONFORME AOS 

PARÂMETROS DESTA 7ª TURMA DE RECURSOS. RECURSO IMPROVIDO. 

Efetuado o pagamento da dívida vencida, o credor tem o prazo de cinco 

dias úteis para excluir a correspondente restrição creditícia (Súmula 548 

do STJ), sob pena de configuração de dano moral in re ipsa. (TJ-SC - RI: 

03000437220168240125 Itapema 0300043-72.2016.8.24.0125, Relator: 

Cláudio Barbosa Fontes Filho, Data de Julgamento: 18/09/2017, Sétima 

Turma de Recursos - Itajaí).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar a fundamentação supra, segue transcrito, por 

analogia, um julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA 

ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS 

PARTES. DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA 

CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. 

DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 

OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. 

(...) 3. Para a avaliação do dano moral sofrido, o órgão julgador deve 

atentar para a dupla finalidade da indenização, a saber, compensatória e 

pedagógica. Deve, outrossim, orientar-se pelos postulados da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Valor indenizatório arbitrado pelo 

julgador singular que merece manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida motivadora do apontamento, o fato de não 

existir nenhuma anotação adicional em face da Reclamante e ainda, a fim 

de evitar o seu locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). - 
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Da abusividade da cláusula contratual e do dano material: Já no que se 

refere às pretensões da Reclamante em obter o reconhecimento da 

abusividade da cláusula nº 05 inserta no “Contrato de Intermediação de 

Serviços de Turismo”, bem como, a restituição de parte dos valores 

outrora despendidos em prol das agências Rés, entendo que as mesmas 

reivindicam parcialmente a proteção jurisdicional. Ao alegarem em sede de 

contestação que, na ocasião da aquisição do famigerado pacote turístico, 

a Reclamante possuía pleno conhecimento acerca de todos os seus 

termos, condições e valores, entendo que as agências fornecedoras 

realmente possuem razão, pois, da exegese da cláusula 2.1, não há 

absolutamente nenhum esclarecimento/informação no sentido de que os 

serviços contratados não seriam reembolsáveis (o que, por corolário 

lógico, torna a negativa de ressarcimento totalmente abusiva). A princípio, 

a cláusula nº 05 não conserva nenhuma abusividade, todavia, de qualquer 

forma, entendo que a mesma se revela inaplicável no caso em comento. A 

meu ver, tendo em vista que a viagem estava programada para a data de 

16/06/2019, bem como, que segundo consta do e-mail anexo ao Id. nº 

24709436, a agência de viagem foi informada acerca do desejo de 

rescisão pela consumidora com uma antecedência de 08 dias, entendo 

que as disposições contratuais a serem observadas são àquelas 

registradas nas cláusulas 4.1 e 4.2 (Id. nº 24708838). Da exegese do 

contrato firmado entre as partes, extrai-se que, em decorrência da 

rescisão motivada pela consumidora, resta expressamente prevista a 

possibilidade de retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor por parte das fornecedoras, já considerando a multa e a taxa de 

serviço. Desta feita, com supedâneo no instrumento contratual firmado 

entre as partes, bem como, considerando que a consumidora promoveu a 

quitação integral dos serviços contratados (R$ 1.184,30) e ainda, reitero, 

tendo em vista o direito das Rés em reter 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor que lhes foi pago, entendo que assiste à Reclamante o direito de 

obter o ressarcimento da importância de R$ 888,22 (equivalente a 75% do 

valor pago). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar 

arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para: - DECLARAR a inexistência do 

débito motivador do apontamento restritivo (pendência de R$ 118,43 

vencida em 30/01/2019); - CONDENAR solidariamente as Reclamadas 

(CVC e Tuiutur) a restituírem à Reclamante a importância de R$ 888,22 

(oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos), a ser corrigida 

monetariamente pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo 

prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, a data em que a consumidora tomou 

conhecimento de que o valor não lhe seria reembolsado (07/06/2019); - 

CONDENAR solidariamente as Reclamadas (CVC e Tuiutur) ao pagamento 

de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a 

partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescidos 

de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contabilizados a 

partir da citação (artigo 405 do Código Civil), haja vista tratar-se de 

responsabilidade contratual. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória 

vinculada ao ID nº 24799250 e ainda, diante da desistência tácita do Autor 

em prosseguir com o feito em relação à 2ª Ré, DETERMINO que a 

Secretaria deste juízo se digne em excluir a empresa “V N de Almeida” do 

polo passivo da lide. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação da MM. Juíza 

Togada. Kleber Corrêa de Arruda 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: 1001563-28.2020.8.11.0002

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

IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - 580.936.721-68 (REPRESENTANTE)

DANIEL NASCIMENTO RAMALHO OAB - MT24405-O (ADVOGADO(A))

ELENICE SCHMIDT BATISTA OAB - MT16790/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O MATO GROSSO JORNAL LTDA - EPP (INTERESSADO)

LAERTE LANNES DA COSTA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO LUIZ BRUN OAB - MT16191-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1001563-28.2020.8.11.0002 Reclamante: Ivan dos Santos 

Oliveira Reclamados: Laerte Lannes da Costa (1º Reclamado) e O Mato 

Grosso Jornal Ltda. – EPP (2º Reclamado) SENTENÇA Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, não obstante tivesse postulado anteriormente (tanto na petição 

inicial quanto em audiência conciliatória) pela designação de uma audiência 

de instrução e julgamento, o fato é que, ao protocolizar a sua impugnação 

(Id. nº 30447357), o Reclamante pugnou expressamente pelo julgamento 

antecipado da lide, o que, por corolário lógico, demonstra que o mesmo 

não possui mais nenhuma prova a ser produzida. Independentemente das 

considerações supracitadas, consigno que os documentos vinculados 

aos autos já se prestam em auxiliar o juízo na formação do 

convencimento, não havendo a menor necessidade de ser produzida 

qualquer prova adicional (seja ela documental, testemunhal ou pericial). 

Destarte, com respaldo no artigo 355, I, do CPC/2015, delibero por julgar 

antecipadamente a lide. Fundamento e decido. Da preliminar: - Da inépcia 

da petição inicial: Em que pesem os argumentos preliminares ventilados 

pelos Reclamados, entendo que os mesmos não reivindicam a guarida 

deste juízo, pois, não se fazem presentes absolutamente nenhuma das 

hipóteses passíveis de ensejar o reconhecimento da inépcia da petição 

inicial (artigo 330, § 1º, do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar 

arguida. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que é 

vereador da cidade de Várzea Grande – MT, bem como, que em sua 

carreira política, nunca se envolveu com qualquer prática ilícita. O Autor 

alegou que os Reclamados publicaram uma matéria jornalística com o título 

“ A  C â m a r a  d a  V e r g o n h a ” 

(https://www.omatogrosso.com/a-camara-da-vergonha/), bem como, que 

mesmo não tendo nenhuma relação com a notícia veiculada, sua foto foi 

inserida na reportagem. O Postulante relatou que a sua imagem foi incluída 

de forma indevida na reportagem e ainda, que tal fato lhe colocava no 

mesmo “barco” dos parlamentares que estavam sendo citados. Por 

entender que os fatos acima mencionados não só violaram a sua honra, 

como também, lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, o Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no 

tocante ao mérito, os Reclamados sustentaram que não há qualquer 

conteúdo difamatório em face do Reclamante, bem como, que a pequena 

nota que lhe faz referência apenas expressa a opinião sobre a sua 

postura quando questionado sobre a conduta de um de seus pares. Os 

Réus destacaram que a primeira reportagem tratou de informar o 

envolvimento de alguns vereadores com a suposta prática de condutas 

criminosas e a segunda publicação apenas criticou a postura do 

Reclamante quando o mesmo foi indagado sobre a compra de uma 

tonelada de açúcar por um dos seus colegas vereadores. Os Postulados 

defenderam que apenas exerceram o seu direito à informação e a 

liberdade de expressão, bem como, reiteraram a ausência de afirmações 

difamatórias e ainda, que inexistem danos morais a serem indenizados. 

Com amparo nos referidos argumentos, os Reclamados pugnaram pela 

improcedência da lide. Inicialmente, REVOGO a inversão do ônus da prova 

anteriormente concedida ao Reclamante (decisão vinculada ao Id. nº 

28307335), pois, em não se tratando o vínculo existente entre as partes 

de uma relação de consumo, entendo que cabe a cada litigante apresentar 

provas acerca dos fatos constitutivos de suas respectivas pretensões de 

acordo com o artigo 373, I, do CPC/2015. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o 

acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito não milita 

em favor da tese inaugural. Inobstante o flagrante inconformismo 

externado pelo Autor, extrai-se da 1ª reportagem veiculada pelos 

Reclamados (documento anexo ao Id. nº 28112422) que não é feita 

absolutamente nenhuma menção ao seu nome. Muito embora tenha sido 
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apresentada uma pequena foto do Reclamante, consigno que tal fato, por 

si só, não se presta em ofender qualquer direito relacionado à sua 

personalidade, pois, a matéria jornalística publicou uma imagem genérica 

com todos os integrantes da “Câmara Municipal de Vereadores”, bem 

como, a reportagem detém conteúdo informativo de interesse da 

população e ainda, reitero, não foi feita nenhuma referência ao nome do 

Autor, tampouco foi atribuída a sua pessoa a responsabilidade pela prática 

de qualquer ato ilícito (pelo contrário, a reportagem especifica o nome dos 

envolvidos, o que, evidentemente, deixa claro que o Autor não possui 

qualquer relação com os fatos narrados). Desta feita, no que se refere à 

1ª reportagem questionada pelo Postulante, não se fazendo 

concomitantemente presentes os requisitos ensejadores da 

responsabilidade civil (ação/omissão; nexo de causalidade; dano; culpa), 

entendo que não há como imputar aos Reclamados a prática de qualquer 

ato ilícito. A fim de corroborar a sucinta fundamentação supracitada, 

segue transcrita uma jurisprudência proveniente do TJSP: “APELAÇÃO – 

Ação de Indenização por Danos Morais – Divulgação de fotografia do 

autor atrelada à matéria jornalística publicada no sítio eletrônicos dos réus 

sobre ex-vereador funcionário fantasma – Improcedência – Inconformismo 

– Alegação de danos sofridos em decorrência da sua imagem atrelada à 

matéria de cunho pejorativo - Reportagem meramente informativa de 

interesse público – Dano moral não caracterizado - Recurso desprovido. 

(TJ-SP - APL: 00714056520118260114 SP 0071405-65.2011.8.26.0114, 

Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 21/02/2017, 

9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2017).”. 

(Destaquei). Já no que se refere à 2ª reportagem questionada pelo 

Reclamante (a qual foi colacionada no corpo da manifestação vinculada ao 

Id. nº 28354758), entendo que a mesma igualmente não se prestou em 

ofender a sua integridade moral. Tempestivo alvitrar ao Reclamante que o 

mesmo se trata de uma figura pública detentora de mandato eletivo, ou 

seja, está sujeito a ser criticado não só por suas ações, como também, 

por eventual omissão, pois, representa (na condição de mandatário) os 

interesses da população. Da exegese da reportagem em debate, o seu 

conteúdo apenas faz emergir uma postura crítica daquele que a veiculou, 

pois, esperava-se que o Demandante se pronunciasse acerca de um 

possível erro cometido por um de seus colegas vereadores (no tocante ao 

episódio envolvendo a compra de uma tonelada de açúcar). Reza o artigo 

220 da CF/88 que: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a 

expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não 

sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.”. 

(Destaquei). De forma diversa do que quis fazer prevalecer a parte 

Autora, contemplo o posicionamento de que os Reclamados apenas 

levaram ao conhecimento da população uma notícia de interesse social (ou 

seja, amparados pelo exercício do direito constitucional relacionado à 

liberdade de imprensa), bem como, que tais situações estão intimamente 

concatenadas ao exercício de todo e qualquer cargo eletivo. Logo, não 

restando configurado excesso em quaisquer das reportagens veiculadas 

pelos Reclamados, tão pouco que o Demandante chegou a auferir algum 

prejuízo de ordem moral (tanto é que, em sede de impugnação, lançou mão 

da oportunidade de produzir provas em audiência), entendo que as 

pretensões inaugurais (sejam elas de cunho indenizatório ou obrigacional) 

não possuem nenhum alicerce de sustentação. Por derradeiro, não tendo 

o Reclamante apresentado provas mínimas acerca dos fatos constitutivos 

do seu direito (em patente descumprimento ao artigo 373, I, do CPC/2015), 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

refutar os pedidos lançados na peça vestibular. Dispositivo: Diante de todo 

o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação da MM. Juíza Togada. Kleber Corrêa de Arruda 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: 1003641-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA FERREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDLLER FELIX RODRIGUES OAB - MT26598/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME KASCHNY BASTIAN OAB - SP266795 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo nº 1003641-92.2020.8.11.0002 Reclamante: Ana Flavia Ferreira 

da Costa Reclamada: 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. 

SENTENÇA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com amparo no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de 

serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a presente lide (artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Inicialmente, diante dos 

sucintos argumentos apresentados pela Reclamada, bem como, não 

subsistindo absolutamente nenhum prejuízo à pessoa da Reclamante, 

DEFIRO o pedido de retificação do polo passivo da lide, a fim de fazer 

figurar como Ré a empresa “99 Tecnologia Ltda.”. Das preliminares: - Da 

ilegitimidade passiva: Em que pesem os argumentos preliminares 

ventilados pela Reclamada, entendo que os mesmos não reivindicam a 

guarida deste juízo. Apesar de ter mencionado que não detém nenhum 

vínculo com o motorista que, efetivamente, presta o serviço de transporte, 

o fato é que a própria Reclamada é quem permite a efetivação do 

cadastramento de tais parceiros em sua plataforma digital. Outrossim, não 

bastasse o fato de aproximar o seu parceiro (motorista cadastrado) de 

qualquer usuário/consumidor, resta evidente que a Reclamada aufere 

lucro por cada corrida aceita, bastando uma simples leitura do que resta 

disposto na cláusula 4.7 do documento nominado “Termo de Uso 

Motorista” (anexo ao Id. nº 29736478): “Pagamentos pelos Serviços. A 99 

poderá cobrar por todo ou parte do Serviço, ao seu critério. Atualmente, o 

Licenciamento é feito a título gratuito, sendo que a Intermediação é 

prestada de maneira onerosa (“Remuneração pela Intermediação”). Como 

remuneração pela intermediação, a 99 cobrará do Motorista Parceiro um 

valor por cada corrida aceita, de acordo com a categoria do serviço (...)”. 

(Destaquei). Destarte, tratando-se a Reclamante de uma usuária que, 

reiteradamente, se utiliza de serviços de transporte justamente por 

intermédio da plataforma disponibilizada pela Reclamada (o que pode ser 

facilmente visualizado no documento vinculado ao Id. 28851161), ou seja, 

há uma relação de confiança entre a consumidora e o aplicativo facilitador 

de transporte (independentemente de quem venha a ser o motorista 

colaborador), entendo ser prematuro reconhecer a ilegitimidade passiva 

ad causam da empresa Ré. Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. - 

Da impugnação ao pedido de concessão da justiça gratuita: Inobstante as 

considerações apresentadas pela Reclamada, tenho que as mesmas não 

reivindicam a guarida deste juízo, pois, a alegação de hipossuficiência 

apresentada pela Reclamante goza de presunção de veracidade (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015) e ainda, nem mesmo a contratação de um 

advogado particular se revela um obstáculo para a concessão da 

gratuidade da justiça (artigo 99, § 4º, do CPC/2015). Além disso, entendo 

que, se a Reclamada defende a necessidade de rejeição do pedido de 

assistência judiciária formulado pela Reclamante, cabia à própria Ré 

apresentar a este juízo alguma prova passível de afastar o entendimento 

acerca da condição de miserabilidade jurídica da parte Autora, o que, 

definitivamente, não obteve sucesso em fazer. Como se não bastasse, 

consigno que, independentemente da concessão do pedido de assistência 

judiciária, dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: “O acesso ao Juizado 

Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de 

custas, taxas ou despesas.”. (Destaquei). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, 

ao solicitar uma corrida, verificou que o motorista estava demorando para 
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chegar no local e, como o aplicativo da Reclamada tem uma regra de 

pagamento de taxa caso a corrida não venha a ser cancelada em alguns 

minutos, enviou ao motorista uma mensagem questionando se o mesmo já 

estava chegando. No entanto, a Autora relatou ter sido mal recepcionada 

pelo motorista cadastrado na plataforma da Ré e, diante do atendimento, 

acabou perdendo a paciência. A Postulante relatou que, mesmo após as 

respostas direcionadas ao motorista, este não só teria lhe direcionado 

palavras de preconceito (“PROBRE BURRA”), como também, pediu para 

que a mesma aguardasse no local que estaria indo até lá, como se 

estivesse ameaçando a sua pessoa. Por entender que os fatos acima 

mencionados lhe proporcionaram prejuízos de ordem moral, a Reclamante 

ingressou com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, a 

Reclamada teceu algumas considerações acerca da natureza de sua 

atividade, bem como, de sua relação com os usuários da plataforma 

(sejam condutores/motoristas ou passageiros). No tocante ao mérito da 

defesa, a Reclamada defendeu a inaplicabilidade do CDC, bem como, que 

não praticou nenhum ato ilícito em face da Autora e ainda, que a situação 

vivenciada pela mesma decorreu de um ato praticado por terceiro. Por 

entender que inexistem danos morais a serem indenizados, a Reclamada 

pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o 

artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada 

inversão do ônus da prova. Após promover a análise das manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório 

colacionado aos autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do 

ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das 

pretensões inaugurais (descumprindo de forma patente os preceitos do 

artigo 373, II, do CPC/2015). Primeiramente, embora a Reclamada tenha 

ventilado algumas considerações no intuito de descaracterizar a 

existência de relação de consumo com a Reclamante, entendo que as 

mesmas não comportam acolhimento, pois, ambos os litigantes se 

encaixam perfeitamente nas definições de consumidor e fornecedor 

previstas pelo diploma consumerista (artigos 2º e 3º do CDC). Ademais, 

não obstante a Reclamada tenha sustentado que o serviço prestado pela 

mesma se cinge a oferecer aos usuários o acesso a um aplicativo que 

possibilita a aproximação entre motorista e passageiro, bem como, que 

não possui nenhuma responsabilidade pelo serviço de transporte (o qual é 

prestado pelo motorista credenciado junto à plataforma digital), ouso 

discordar do referido posicionamento. A meu ver, o fato de a Reclamada 

ter disponibilizado no mercado de consumo uma plataforma digital inerente 

à serviços de transportes de pessoas, bem como, principalmente, 

conforme alhures mencionado, de perceber uma determinada 

remuneração por cada corrida aceita, faz com que a mesma não só 

integre decisivamente a cadeia de fornecimento, como também, se 

responsabilize solidariamente (ou seja, juntamente com o seu motorista 

colaborador) por eventuais prejuízos impingidos em detrimento de 

quaisquer passageiros/consumidores. No intuito de corroborar os 

fundamentos supracitados, segue transcrita uma decisão proveniente do 

TJSP: “TRANSPORTE. Uber. Ação de indenização por danos morais e 

materiais. LEGITIMIDADE PASSIVA. Transporte particular de passageiros. 

Empresa que inseriu o aplicativo no mercado que integra a cadeia de 

fornecimento do serviço prestado pelo motorista, mediante remuneração. 

Relação de consumo caracterizada. Integrantes da cadeia de 

fornecimento que respondem solidariamente por prejuízos causados ao 

consumidor. Inteligência dos artigos 2º, 3º, 7º e 14, todos, do Código de 

Defesa do Consumidor. Pertinência subjetiva passiva. Ilegitimidade 

afastada. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 

10239352520178260562 SP 1023935-25.2017.8.26.0562, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 17/10/2018, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2018).”. (Destaquei). Data 

máxima vênia às justificativas consignadas em sede de contestação, 

tenho que as mesmas não detêm absolutamente nenhum fundamento. 

Ainda que tente se esquivar desesperadamente de suas 

responsabilidades (seja sob a alegação de que não presta serviço de 

transporte; não detém frota de automóveis/veículos ou que não contrata 

motoristas como seus empregados), de suma importância alvitrar à 

Reclamada que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação consumerista (ou seja, em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), a 

mesma assume objetivamente, ou seja, independentemente da existência 

de culpa, todos os riscos do seu negócio. Nesse sentido, convém 

transcrever o que resta disposto no artigo 14 do diploma consumerista: 

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” 

(Destaquei). In casu, não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que a 

situação vivenciada pela Reclamante lhe proporcionou transtornos, aflição 

e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, 

superando, em muito, a esfera de um mero dissabor ínsito ao convívio 

social. Da exegese das provas que instruíram a peça vestibular, 

verifica-se que, ao ser questionado pela Reclamante se o mesmo iria 

demorar, o motorista cadastrado junto à Reclamada realmente foi 

grosseiro, desdenhando da pergunta que lhe foi realizada como se todos 

os consumidores detivessem a obrigação de saber manusear o GPS do 

aplicativo. A princípio, a postura do colaborador da Reclamada não se 

prestaria em contribuir com a ofensa de qualquer direito relacionado à 

personalidade da Reclamante, pois, não restou explícita qualquer ofensa à 

pessoa da consumidora. Ainda que a Reclamante, com a devida vênia, 

tenha injustificadamente externado a sua indignação com o motorista por 

intermédio de expressões de baixo calão (conforme pode ser visualizado 

no Id. nº 28851161), o fato é que o colaborador da Reclamada fez emergir 

total despreparo para lidar com passageiros que se utilizam de transporte 

(seja eles educados ou não), pois, para denegrir a pessoa da Postulante, 

chamou-a de “Pobre burro” e ainda, em um tom visivelmente ameaçador, 

disse para a consumidora “Espera aí”, “Vou cola aí”. A meu ver, é 

inconcebível a postura do colaborador da Reclamada frente à pessoa da 

Reclamante e ainda, o fato da Ré não ter apresentado a este juízo 

nenhuma prova de que chegou a censurar o motorista (seja advertindo ou 

descredenciando) demonstra que a mesma está sendo conivente com a 

referida conduta, não se preocupando que está em xeque justamente a 

reputação e credibilidade da marca “99 Táxi”. No que concerne à prova do 

dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo 

imaterial suportado pela Reclamante está intimamente concatenado ao ato 

ilícito praticado pelo colaborador da Reclamada (cuja responsabilidade, 

nos termos do diploma consumerista, é solidária), o qual, nesta lide, 

revela-se irrefutável. A fim de fortalecer a explanação supra, segue 

destacada, por analogia, uma jurisprudência do TJRJ: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. UBER. PASSAGEIRA QUE ALEGA TER SOFRIDO INJÚRIA 

RACIAL E OUTRAS OFENSAS PERPETRADAS POR `MOTORISTA 

PARCEIRO¿ DO APLICATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA PELA 

OPERADORA DO APLICATIVO QUE SE AFASTA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE É MATÉRIA DE MÉRITO E, NO 

CASO DOS AUTOS, É DE NATUREZA OBJETIVA. OFENSAS 

INCONTROVERSAS. DANO MORAL INEQUÍVOCO EM RAZÃO DA 

VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. (...). (TJ-RJ - APL: 

01171899820178190001, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, 

Data de Julgamento: 03/07/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).”. 

(Destaquei). Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma jurisprudência do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Por fim, este juízo não pode simplesmente 

fechar os olhos no que tange ao fato da Reclamante, ao direcionar 

ofensas ao motorista colaborador da Reclamada, também ter colaborado 

com infortúnio que ensejou a propositura da lide. Embora as 

considerações acima não se prestem em elidir a responsabilidade solidária 

da Reclamada (haja vista que, conforme mencionado, o motorista 

colaborador da Ré ofendeu a consumidora), entendo que as mesmas 

detêm inafastável importância para fins de fixação do quantum 
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indenizatório. Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de 

evitar o locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 1.000,00 (hum 

mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares 

arguidas e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à 

Reclamante no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença 

(súmula 362 STJ) e ainda, acrescido de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), 

haja vista tratar-se de responsabilidade contratual. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte Reclamante (artigo 

99, § 3º, do CPC/2015) e ainda, DETERMINO que a Secretaria deste juízo 

providencie a retificação do polo passivo da lide junto ao sistema PJE, a 

fim de fazer figurar como Ré a denominação “99 Tecnologia Ltda.”. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação da MM. Juíza Togada. Kleber 

Corrêa de Arruda 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002391-24.2020.8.11.0002

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:

ROBSON DE SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002391-24.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: ROBSON DE SOUZA RODRIGUES Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, denoto que as partes TRANSIGIRAM no id. 

31147715 e, 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 entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

escoro no art. 924, III, do CPC. O acordo estabelece o pagamento direto em 

conta corrente. 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. Consigno que este Juízo não inscreveu o 

nome da parte executada em qualquer órgão de proteção de dados e, 

assim, cabe à parte exequente eventual baixa em inscrição que tenha 

feito, pelo que indefiro o pedido para que este Juízo oficie determinando a 

baixa de restrições. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. VIVIANE BRITO 

REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005727-36.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL VARZEA GRANDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR SANTANA DE MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005727-36.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL 

VARZEA GRANDE EXECUTADO: ALAIR SANTANA DE MORAES Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos moldes do art. 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente TRANSIGIU no id. 

31154835 com terceira pessoa - Eber Gislei de Souza - em relação à 

dívida objeto desta ação, verificando que as cláusulas da avença estão 

regulares, não vejo motivo que impeça a HOMOLOGAÇÃO do ACORDO. 

Determino que seja alterada parte executada no sistema para o terceiro 

que fez o acordo com a parte exequente. Ex positis, 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 escoro no art. 924, III, do 

CPC. O acordo estabelece o pagamento direto em conta corrente. 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

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010486-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELLE DE PAIVA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1010486-77.2019.8.11.0002 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, 14 de abril de 2020.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005237-19.2017.8.11.0002

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:

SIMONE LELLIS SANTI (EXECUTADO)

LAERCIO SANTI (EXECUTADO)

VITO RUSSO (EXECUTADO)

VALENTINA RUSSO (EXECUTADO)

ETERNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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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 (quanto aos executados que serão citados junto ao Município de 

Cuiabá - MT, posto que a Comarca de Várzea Grande - MT é contínua ao 

Município de Cuiabá-MT, portanto, cumpre-se por mandado), a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 13 de abril de 2020 

JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012696-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNA CLARIANE JOSE NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

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

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 

INDICANDO NOVO ENDEREÇO PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL 

DE JUSTIÇA, ou requeira o que entender necessário. Nada mais. VÁRZEA 

GRANDE, 14 de abril de 2020. RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009994-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALISSON ANTUNES VIEIRA OAB - PR60275 (ADVOGADO(A))

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL LEON URBANO DE OLIVEIRA OAB - SP324463 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE TURISMO HALLEY LTDA - ME (EXECUTADO)

ALEX NOGUEIRA DE FREITAS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, 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, 14 de abril de 

2020 RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002971-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEITE DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

ATIVO: Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

impulsiono o feito, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para 

que, em 05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de 

justiça, a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de 

Guia, Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a 

guia com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 

485, § 1º do Código de Processo Civil. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 

2020 RENATA RAMOS DA CUNHA Estagiária Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005441-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIONOR JOSE DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005441-63.2017.8.11.0002 AUTOR: LIDIONOR JOSE DE 

MAGALHAES RÉU: BANCO CETELEM S.A. Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

de Indenização por danos morais e materiais, com pedido de tutela de 

urgência com natureza antecipada, promovida por LIDIONOR JOSÉ DE 

MAGALHÃES, em face de BANCO CETELEM S/A, partes devidamente 

qualificadas nos autos. 2. Aduz, o requerente, que em razão de problemas 

financeiros enfrentados, contratou empréstimos consignados junto à 

requerida, todavia, alega que foi surpreendido com a inclusão, sem seu 

consentimento, de um cartão de crédito “RMC – Reserva de Margem 

Consignável”, gerando descontos mensais em sua folha de aposentadoria. 

3. Afirma que não recebeu referido cartão e, se, eventualmente recebeu, 

não efetuou o desbloqueio para utilização, afastando, assim, qualquer 

alegação de contratação e uso. 4. Por esta razão, busca a prestação 

jurisdicional para que, em sede de tutela de urgência antecipada seja 

determinado o imediato cancelamento dos descontos, com a consequente 

restituição dos valores descontados e, no mérito, requer que seja 

declarada a inexistência do débito, com a consequente condenação da 

requerida em indenização por danos morais. 5. Juntou aos autos o extrato 

que comprova os descontos (ID 4538018) 6. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. 7. Trata-se de Ação Indenização por 

danos morais e materiais, com pedido de tutela de urgência com natureza 

antecipada, promovida por LIDIONOR JOSÉ DE MAGALHÃES, em face de 

BANCO CETELEM S/A, partes devidamente qualificadas nos autos, pelos 

fatos narrados no relatório acima. 8. O autor, em sede de inicial, pugnou 

pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a 

imediata suspensão dos descontos periódicos em sua folha de 

pagamento, no valor mensal de R$- 204,45 (duzentos e quatro reais e 

quarenta e cinco centavos). 9. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo”. 10. No caso dos autos, vejo que a autora não conseguiu 

demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. Ocorre que o 

autor não se desincumbiu de demonstrar, de forma efetiva, que os 

descontos no valor de R$- 204,45 (duzentos e quatro reais e quarenta e 

cinco centavos) estão sendo realizados pela parte requerida, em que 

pese constar dos autos, outros 03 (três) empréstimos realizados com a 

requerida, que não fazem parte desta lide. 11. Neste esteio, diante da 

ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, 

necessários à concessão da tutela de urgência antecipada, indefiro o 

pedido liminar. 12. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a 

presente ação, no prazo legal 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; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 13. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 14. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 07/11/2017, às 14h00min, consignando no mandado a 

advertência de que “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” – (artigo 334, §8º, do CPC). 15. Consigne, também, que 

caso o réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 16. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 17. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pelo Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 18. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor do autor, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 19. Defiro o 

benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 20. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000471-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENVANIA DA COSTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA OAB - MT16015-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000471-54.2016.8.11.0002 AUTOR: ROSENVANIA DA COSTA 

PEREIRA RÉU: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação Revisional de contrato com pedido de depósito judicial 

das parcelas vincendas, manutenção da requerente na posse do bem 
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objeto do litígio e abstenção de inclusão do nome da autora dos cadastros 

de restrição ao crédito. 2. Aduz que, para a obtenção do imóvel descrito 

nos autos, pactuou com o requerido um contrato para financiamento do 

bem. Todavia, alega que a instituição bancária apresenta valor superior ao 

contratado, repassando ao consumidor despesas da própria operação 

bancária, sem anuência do consumidor. 3. Propôs, assim, a presente 

demanda com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, e, no 

mérito, pede sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão 

dos valores considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a 

concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Novel Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima 

facie, a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte 

autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento 

que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz 

de demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados pela parte 

autora (contrato de financiamento e cálculo extrajudicial) não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - DJE de 24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não 

tem força para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz 

necessário que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências 

basilares do STF e STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista 

que as teses apresentadas são passíveis de discussão. 16. Por tais 

motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, para que possa 

conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada, 

razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 17. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal 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; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335), 18. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 30/05/2017, às 15h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “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” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. 

Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, 

deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 334, 

§5º, CPC). 21. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 22. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

23. Assistência judiciária gratuita deferida em grau de recurso. 24. Com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em 

favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte 

requerida. 25. Intimem-se 26. Às providências. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001043-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO BRAGA JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001043-73.2017.8.11.0002 AUTOR: ENIO BRAGA JARDIM 

RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. . 1. Trata-se de Ação 

Revisional de contrato com pedido de depósito judicial das parcelas 

vencidas/vincendas, relativamente ao bem objeto do litígio descrito na 

inicial. 2. Aduz que, para a obtenção do imóvel descrito nos autos, 

pactuou com o requerido um contrato para financiamento do bem. Todavia, 

alega que a instituição bancária apresenta valor superior ao contratado, 

repassando ao consumidor despesas da própria operação bancária, sem 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 222 de 245



anuência do consumidor. 3. Propôs, assim, a presente demanda com 

pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, e, no mérito, pede 

sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão dos valores 

considerados exorbitantes. É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da 

tutela de urgência antecipada, é necessário o preenchimento dos 

requisitos constantes no artigo 300 do Novel Código de Processo Civil, 

quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima facie, a 

probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte autora. 6. 

A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados pela parte 

autora (contrato de financiamento e cálculo extrajudicial) não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requis i tos.  AGRAVO DE INSTRUMENTO- Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001 - TJMG, Relator Des. Luciano Pinto. 17ª 

Câmara Cível - DJE de 24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não 

tem força para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz 

necessário que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências 

basilares do STF e STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista 

que as teses apresentadas são passíveis de discussão. 16. Por tais 

motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora, para que possa 

conceder-lhe liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada, 

razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. 17. Cite-se o requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal 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; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335), 18. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 20/06/2017, às 15h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “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” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. 

Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, 

deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 334, 

§5º, CPC). 21. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 22. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 

23. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da 

prova, em favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face 

da parte requerida. 24. Intimem-se 25. Às providências. (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002571-79.2016.8.11.0002

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:

GEISON LUIZ ASCARI MORAES (REU)

CGEPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1002571-79.2016.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: CGEPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME, GEISON LUIZ ASCARI 

MORAES Vistos. . 1. Recebo a inicial posto que preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do Novel Código de Processo Civil. 2. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal 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; II - 

do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335). 3. Deverá, ainda, ser 
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consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 4. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 20/06/2017, às 14h20min, 

consignando no mandado a advertência de que “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” – (artigo 334, §8º, do CPC). 5. 

Consigne, também, que caso o réu não tenha interesse na 

autocomposição, deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) 

dias de antecedência, contados da data designada para a audiência – 

(Art. 334, §5º, CPC). 6. Apresentada contestação com preliminares ou 

novos documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos 

arts. 354, 355 ou 357 do Novel Código e Processo Civil. 7. Ressalto que o 

extenso lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se 

dá em virtude da decisão proferida pelo Diretoria deste Fórum, que 

orientou a Central de Mandados a não receber os mandados com 

Audiência aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento 

8. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006282-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE GONCALINA CURADO GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1006282-58.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: JANE GONCALINA CURADO GONCALVES Vistos. .. 1. 

Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que não 

foram juntadas guias e comprovante de pagamento da custas processuais 

e taxa Judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 2. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 3. Intime-se. Cumpra-se. 5. Às providências. 

(Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007807-41.2018.8.11.0002

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:

REGINA SOARES DE AZEVEDO (REU)

JORGE ARY DE AZEVEDO (REU)

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRA RACHEL FERNANDES 

ALENCASTRO MARTINS Cumprindo o disposto no Provimento nº 

56/2007/CGJ, impulsiono estes com autos com a finalidade de intimar o 

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

manifestar a acerca da CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL DE JUSTIÇA de 

ID. 18954544 E ID. 19875517. INDICANDO NOVO ENDEREÇO 

PROVIDENCIAR A DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, ou requeira o que 

entender de direito sob pena de extinção do nos termos do art. 485, § 1º 

do Código de Processo Civil. Nada mais. VÁRZEA GRANDE, 14 de abril de 

2020. ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1001387-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COTTON COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001387-54.2017.8.11.0002 AUTOR(A): COTTON COMERCIO DE 

VESTUARIO EIRELI - ME REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se 

de Ação de Produção Antecipada de Provas interposta por COTTON 

COMÉRCIO DE VESTUÁRIO EIRELI – ME, em desfavor de BANCO DO 

BRASIL S/A, requerendo a exibição do documento consubstanciado no 

contrato de empréstimo financeiro realizado. 2. Deferida a liminar, efetuada 

a citação, a parte requerida apresentou defesa e exibe os documentos 

pleiteados pela parte autora, que por sua vez apresentou impugnação à 

peça defensiva. É o necessário relatório. Decido. 3. Observando 

presentes nos autos elementos probantes suficientes e discussão 

atinente tão somente a direito, não necessitando o feito de maior dilação 

probatória, inclusive, pela própria natureza da ação, passo ao julgamento 

antecipado da lide. 4. Primeiramente, ressalto que, inexiste óbice legal à 

propositura de ação judicial para exibição de documento comum às partes, 

além do que é desnecessária a prova de negativa de requerimento 

administrativo para ingresso de ação. 5. Ademais, verifico que a peça 

inicial encontra-se instruída com documentos que evidenciam o laço 

contratual entre as partes. 6. Assim, não restam dúvidas acerca da 

obrigação do requerido em exibir os documentos ao requerente, ou seja, 

os contratos mantidos pelas partes, por serem-lhes comuns (artigo 399, III, 

do Código de Processo Civil). 7. Sendo que, sua apresentação no 

momento da apresentação de defesa, exime-se de seu ônus à luz da lei 

consumerista. 8. Entretanto, mesmo que a requerida tenha apresentado os 

documentos solicitados pela requerente de forma espontânea, entendo 

que devem ser arbitrados honorários advocatícios, inclusive, por 

assemelhar-se à condição de reconhecimento do pedido. 9. Diante do 

exposto, em face dos documentos exibidos pelo requerido, nos termos do 

art. 487, III, “a”, do CPC, RESOLVO o mérito e, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de exibição de documentos feito nesta. 10. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

estes arbitrados em R$ 1.000,00 (Hum mil reais). 11. Após o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido, arquive-se. 12. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019386-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATACADAO UNIVERSAL EIRELI (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 
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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, 14 de abril de 

2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009524-25.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP84206-A (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES SILVA NETO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO TRIAGEM 

Certifico que os dados informados na petição de ID. 31217346 é referente 

ao CNJP 60.746.948.0001/12 constante no polo ativo, entretanto a parte 

solicitou alteração para que constasse o seguinte CNJP 

60.746.948/0001-1 e sendo que desse último informando houve uma 

intimação para manifestar-se nos autos, pois consta como nulo VÁRZEA 

GRANDE, 14 de abril de 2020 ANA PAULA GARCIA DE MOURA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005441-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIONOR JOSE DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005441-63.2017.8.11.0002. AUTOR(A): LIDIONOR JOSE DE MAGALHAES 

REU: BANCO CETELEM S.A. Vistos em Regime de Exceção. Em que pese 

os autos terem vindo conclusos para saneamento ou julgamento 

antecipado, vislumbro irregularidade a ser sanada. Explico. Analisando 

detidamente os autos, verifico que a demandada, em sede de 

contestação, aduziu que inexiste contrato de Reserva de Margem 

Consignável com o autor, não coincidindo sequer o valor apontado na 

inicial com os contratos que detém com o mesmo, o que, de fato, se trata 

do estrito caso dos autos. Ora, basta volver o olhar ao extrato trazido pela 

própria requerente em id nº 9074608, para vislumbrar que os contratos 

firmados com o demandado datam a partir de 29/09/2015, enquanto que o 

objeto da presente ação iniciou-se em julho de 2015. Ainda na mesma 

toada, os valores das parcelas não conferem com o apontado na inicial de 

R$ 204,00. Tem-se que a demandada é ilegítima para figurar no polo 

passivo da demanda. Entretanto, com o advento do CPC de 2016, no art. 

339, dispõe que caberá ao requerido indicar quem entende legítimo para 

atuar na demanda, que, in casu, a requerida apontou na oportunidade o 

Banco Intermedium. Assim, com escopo no art. 339, §1º, do CPC, 

DETERMINO a intimação da autora para promover a alteração no polo 

passivo da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, 

nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em seguida, CONCLUSOS para 

deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Várzea Grande-MT, 13 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005259-14.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA SOUZA MONTEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA OAB - RJ160435-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005259-14.2016.8.11.0002; AUTOR(A): SILVANIA SOUZA MONTEIRO 

DOS SANTOS REU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. 1. Trata-se de 

Ação de Prestação de Contas proposta por SILVANIA SOUZA MONTEIRO 

DOS SANTOS em face do BANCO VOLKSWAGEN S/A, partes 

qualificadas nos autos. 2. Aduz a autora, que firmou com o requerido um 

contrato de financiamento no valor de R$ 34.664,74 (trinta e quatro mil, 

seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), a ser 

pago em 48 parcelas de R$ 943,83 (novecentos e quarenta e três reais e 

oitenta e três centavos), a fim de adquirir o veículo marca Volkswagen, 

modelo FOX, chassi 9BWAB45Z0B4155081, placa NJR0391, renavam 

283622377. 3. Afirma que tornou-se inadimplente, tendo seu veículo 

apreendido na ação de Busca e Apreensão proposta pelo requerido, no 

entanto, assevera que o requerido deve realizar a venda e informar o 

valor arrecadado, bem como da utilização deste valor na purgação da 

mora. 4. Propôs a presente demanda, com o fito da prestação de contas, 

para que seja informado o valor adquirido pela venda do bem, o valor da 

mora com suas respectivas correções até a data da venda, bem como o 

saldo se houver. 5. Devidamente citado, a parte requerida apresentou sua 

contestação, visualizada em ID. 8102564, asseverando a inexistência de 

obrigação de prestar contas e inexistência de saldo a ser restituído. 6. A 

autora, por sua vez, apresentou sua impugnação, conforme ressai de ID. 

12243224. 7. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 8. Pois 

bem. O procedimento da prestação de contas, hoje Ação de Exigir Contas, 

está previsto no art. 550 a 553 do CPC e divide-se em duas fases. A 

primeira refere-se à análise da obrigação de prestar contas, ou seja, 

decide-se acerca da obrigação ou não de exigir as contas e a segunda, 

verifica-se a existência de crédito ou débito. 9. Nesse sentido, é o 

entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - 

PRIMEIRA FASE - RECONHECIMENTO DO DEVER DE EXIGIR CONTAS - 

DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO - RECURSO 

CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO, DE OFÍCIO, NÃO 

CONHECIDA. Na primeira fase da ação de exigir contas, o legislador, ao 

utilizar a palavra decisão no § 5º do art. 550, o fez com o propósito 

específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem razão de 

ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2º, do NCPC), 

quando julga procedente o pedido. Já na segunda fase, quando o 

processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 552, 

caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim ao 

processo (art. 203, § 1º, do CPC/2015). Logo, no caso, considerando que 

a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a 

demandada a prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória, 

pois não pôs fim ao processo (art. 203,§ 2º, do NCPC), o recurso cabível é 

o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode 

ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5º, 552 e 485,§3º, todos do 

NCPC. (Ap 51730/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) 10. No caso em apreço, cabe neste momento processual 

apreciar o pedido relacionado à primeira fase, reconhecendo ou não, a 

obrigação do requerido em prestar contas à parte autora, de modo que, 

não cabe apreciar, por ora, a existência de crédito ou débito. 11. Verifico 

dos documentos colacionados ao processo judicial eletrônico que, assiste 

razão à parte autora, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 

2º do Decreto-Lei nº 911/69. 12. Nesse sentido: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO 

DE CONTAS. VENDA DE VEÍCULO APÓS BUSCA E APREENSÃO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRIMEIRA FASE. 
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ANÁLISE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. EXISTÊNCIA DE 

CRÉDITO OU DÉBITO. ATINENTE À SEGUNDA FASE. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apesar 

de o recorrente afirmar que eventual obrigação de prestação de contas 

deveria ter sido postulada nos autos da ação de busca e apreensão do 

veículo ou ainda na ação revisional, nada obsta que, caso existente a 

obrigação de prestar as contas, sejam elas realizadas na presente ação, 

específica para tal fim. 2. Descabe falar-se em ausência de interesse de 

agir quando possível à autora postular prestação de contas atinentes aos 

recursos recebidos pela venda de veículo apreendido em ação de busca e 

apreensão, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69. 3. A ação de prestação de contas é dividida em 

duas fases, sendo que, num primeiro momento, decide-se acerca da 

obrigação ou não de exigir as contas para, em segunda fase, decidir-se 

acerca de eventual quantum do crédito ou débito. 4. Encontrando-se o 

feito na primeira fase, não cabe apreciar, em tal momento processual, a 

existência de crédito ou débito, conforme alegações do réu, visto que 

referente ao procedimento de segunda fase da prestação de contas. 5. 

Descabida condenação, de ofício, por litigância de má-fé, com base em 

oferecimento de defesa contra texto expresso de lei, quando inexistente 

comprovação de conduta maliciosa e desleal por parte do réu, tampouco 

ocorrência de dano processual a outra parte ou retardamento prolongado 

do feito, não podendo ser punido por simplesmente exercer seu direito de 

defesa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença 

parcialmente reformada. Preliminares rejeitadas. (TJ-DF - APC: 

20140110853139, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 

07/10/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

22/10/2015 . Pág.: 247) 13. Com efeito, o veículo objeto da medida liminar 

da ação de Busca e Apreensão (nº 9007-76.2013.811.0002- Código: 

312883) fora apreendido, consolidando nas mãos do então requerente ora 

requerido, o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, o que o 

legitima em seu interesse de exigir as contas ao requerido. 14. Dessa 

forma, não há que se falar em desobrigação do requerido no seu múnus 

de prestar contas. 15. Ademais, a parte autora discordou com os valores 

apresentados pelo requerido, especialmente com relação ao preço de 

venda do veículo, afirmando que deveria ter sido utilizado a tabela FIPE. 

16. Pois bem. A segunda parte do artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 é 

claro ao dispor que, deve-se aplicar o preço da venda no pagamento do 

crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo 

apurado, se houver. 17. Ou seja, o valor da venda não necessita 

obrigatoriamente corresponder ao valor verificado na tabela FIPE, desde 

que o não tenha sido preço vil, conforme segue a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. 1. Não há falar na revelia do 

credor fiduciário, tendo em vista que a manifestação da instituição 

financeira noticiando o valor da venda do veículo apreendido e o saldo 

devedor do financiamento foi protocolada anteriormente à juntada do AR 

de intimação do banco para prestar contas. 2. O vencimento antecipado, 

incidente na hipótese em tela, não se confunde com a liquidação 

antecipada, faculdade atribuída ao consumidor, prevista no § 2º do artigo 

52 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não realizado o 

adimplemento antecipado de qualquer parcela da obrigação, o que poderia 

ensejar a redução proporcional dos juros e dos demais acréscimos 

contratuais. 3. A alegada prescrição das parcelas do financiamento, ainda 

que se trate de matéria de ordem pública, congnoscível de ofício, não 

tendo sido suscitada no curso do processo, caracteriza inovação 

recursal, revelando-se inviável o conhecimento, no particular, do recurso 

de apelação. 4. A prestação de contas no tocante ao montante apurado 

com a venda do veículo apreendido está prevista no artigo 2º do 

Decreto-Lei nº 911/69. Por outro lado, no que se refere ao abatimento da 

dívida, o dispositivo em comento é claro no sentido de que o... valor a ser 

aplicado no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes deve 

corresponder ao preço da venda, não ao valor verificado na Tabela FIPE. 

APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSE LIMITE, DESPROVIDA. 

(Apelação Cível Nº 70075122275, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 28/09/2017). 

(TJ-RS - AC: 70075122275 RS, Relator: Mário Crespo Brum, Data de 

Julgamento: 28/09/2017, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 03/10/2017) (grifo nosso) 18. Ademais, não restou 

devidamente demonstrado que o valor da venda do veículo tenha sido por 

preço vil. 19. Segue o entendimento jurisprudencial: APELAÇÕES CÍVEIS. 

CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE JULGADAS EM CONJUNTO. DEVER 

DE PRESTAR CONTAS. VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO. DA 

UNIFICAÇÃO DE FASES. Possível a unificação da primeira e da segunda 

fase da demanda, no caso. DO MÉRITO. 1. Não demonstrado que o valor 

de venda do veículo tenha sido por preço vil. 2. Os valores incluídos pela 

Administradora de Consórcio, relacionados a efetivos gastos na ação de 

busca e apreensão, devem permanecer no cálculo. Por outro lado, as 

despesas incomprovadas, consideradas apenas pela empresa ré como 

despesas contratuais, devem ser suprimidas. Mantida a sentença nos 

pontos. 3. A sucumbência deve ser invertida no caso concreto, sopesado, 

inclusive o saldo credor em favor da administradora ré. NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA RÉ. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70070239355, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 27/10/2016). (TJ-RS - 

AC: 70070239355 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de 

Julgamento: 27/10/2016, Décima Terceira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2016) (grifo nosso) 20. Diante 

do exposto, PROVEJO o pedido de prestação de contas, para condenar o 

requerido à prestação de contas à parte autora, de acordo com o disposto 

no art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser 

lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5º, 

do CPC/2015. 21. Prestadas as contas, concedo o prazo de 15 (quinze) 

dias para a autora manifestar-se (§ 2º, do art. 550 do CPC), devendo 

observar o disposto no § 3º, do art. 550 do CPC. 22. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA TATTINI ROSA OAB - SP210738-O (ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1012767-06.2019.8.11.0002; AUTOR(A): ZILDA DIAS DE SOUZA 

LACERDA REU: ITAU SEGUROS S/A Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Prestação de Contas proposta por ZILDA DIAS DE SOUZA LACERDA em 

face do ITAÚ SEGUROS S/A, partes qualificadas nos autos. 2. Aduz a 

autora, que era participante do grupo de consórcio nº 000.90668.219.08, 

e, em razão deste adquiriu o veículo marca VOLKSWAGEN, modelo GOL 

1.0, chassi 9BWAA05W1EP009406, placa OAY-2988, renavam 

00559387814 3. Afirma que tornou-se inadimplente, tendo seu veículo 

apreendido na ação de Busca e Apreensão proposta pelo requerido, no 

entanto, assevera que o requerido deve realizar a venda e informar o 

valor arrecadado, bem como da utilização deste valor na purgação da 

mora. 4. Propôs a presente demanda, com o fito da prestação de contas, 

para que seja informado o valor adquirido pela venda do bem, o valor da 

mora com suas respectivas correções até a data da venda, bem como o 

saldo se houver. 5. Devidamente citado, a parte requerida apresentou sua 

contestação, visualizada em ID. 29027271. 6. A autora, por sua vez, 

apresentou sua impugnação, conforme ressai de ID. 30000266. 7. 

Intimados a produção de provas, o requerido se manifestou em ID. 

30461986 e a parte autora em ID. 30776448. É o relatório. Decido. 8. Pois 

bem. O procedimento da prestação de contas, hoje Ação de Exigir Contas, 

está previsto no art. 550 a 553 do CPC e divide-se em duas fases. A 

primeira refere-se à análise da obrigação de prestar contas, ou seja, 

decide-se acerca da obrigação ou não de exigir as contas e a segunda, 

verifica-se a existência de crédito ou débito. 9. Nesse sentido, é o 

entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS - 

PRIMEIRA FASE - RECONHECIMENTO DO DEVER DE EXIGIR CONTAS - 

DECISÃO DE MÉRITO QUE NÃO PÕE FIM AO PROCESSO - RECURSO 

CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO, DE OFÍCIO, NÃO 

CONHECIDA. Na primeira fase da ação de exigir contas, o legislador, ao 

utilizar a palavra decisão no § 5º do art. 550, o fez com o propósito 
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específico de referir-se a uma decisão interlocutória, o que tem razão de 

ser, na medida em que não põe fim ao processo (art. 203, § 2º, do NCPC), 

quando julga procedente o pedido. Já na segunda fase, quando o 

processo é extinto, o legislador utiliza a nomenclatura sentença (art. 552, 

caput, do NCPC), pois se trata de pronunciamento onde o juiz põe fim ao 

processo (art. 203, § 1º, do CPC/2015). Logo, no caso, considerando que 

a decisão recorrida, que julgou procedente o pedido, condenando a 

demandada a prestar as contas, tem natureza de decisão interlocutória, 

pois não pôs fim ao processo (art. 203,§ 2º, do NCPC), o recurso cabível é 

o agravo de instrumento, razão pela qual a apelação, de ofício, não pode 

ser conhecida. Inteligência dos arts. 550, § 5º, 552 e 485,§3º, todos do 

NCPC. (Ap 51730/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2017, Publicado no DJE 

09/10/2017) 10. No caso em apreço, cabe neste momento processual 

apreciar o pedido relacionado à primeira fase, reconhecendo ou não, a 

obrigação do requerido em prestar contas à parte autora, de modo que, 

não cabe apreciar, por ora, a existência de crédito ou débito. 11. Verifico 

dos documentos colacionados ao processo judicial eletrônico que, assiste 

razão à parte autora, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 

2º do Decreto-Lei nº 911/69. 12. Nesse sentido: APELAÇÃO. PRESTAÇÃO 

DE CONTAS. VENDA DE VEÍCULO APÓS BUSCA E APREENSÃO. 

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRIMEIRA FASE. 

ANÁLISE DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. EXISTÊNCIA DE 

CRÉDITO OU DÉBITO. ATINENTE À SEGUNDA FASE. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apesar 

de o recorrente afirmar que eventual obrigação de prestação de contas 

deveria ter sido postulada nos autos da ação de busca e apreensão do 

veículo ou ainda na ação revisional, nada obsta que, caso existente a 

obrigação de prestar as contas, sejam elas realizadas na presente ação, 

específica para tal fim. 2. Descabe falar-se em ausência de interesse de 

agir quando possível à autora postular prestação de contas atinentes aos 

recursos recebidos pela venda de veículo apreendido em ação de busca e 

apreensão, em decorrência da obrigação legal disposta no artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 911/69. 3. A ação de prestação de contas é dividida em 

duas fases, sendo que, num primeiro momento, decide-se acerca da 

obrigação ou não de exigir as contas para, em segunda fase, decidir-se 

acerca de eventual quantum do crédito ou débito. 4. Encontrando-se o 

feito na primeira fase, não cabe apreciar, em tal momento processual, a 

existência de crédito ou débito, conforme alegações do réu, visto que 

referente ao procedimento de segunda fase da prestação de contas. 5. 

Descabida condenação, de ofício, por litigância de má-fé, com base em 

oferecimento de defesa contra texto expresso de lei, quando inexistente 

comprovação de conduta maliciosa e desleal por parte do réu, tampouco 

ocorrência de dano processual a outra parte ou retardamento prolongado 

do feito, não podendo ser punido por simplesmente exercer seu direito de 

defesa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença 

parcialmente reformada. Preliminares rejeitadas. (TJ-DF - APC: 

20140110853139, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 

07/10/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

22/10/2015 . Pág.: 247) 13. Com efeito, o veículo objeto da medida liminar 

da ação de Busca e Apreensão (nº 28980-13.2017.811.0055, código 

265700) fora apreendido, consolidando nas mãos do então requerente ora 

requerido, o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, o que o 

legitima em seu interesse de exigir as contas ao requerido. 14. Dessa 

forma, não há que se falar em desobrigação do requerido no seu múnus 

de prestar contas. 15. Diante do exposto, PROVEJO o pedido de 

prestação de contas, para condenar o requerido à prestação de contas à 

parte autora, de acordo com o disposto no art. 551 do CPC, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor 

apresentar, nos termos do artigo 550, § 5º, do CPC/2015. 16. Prestadas as 

contas, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a autora manifestar-se 

(§ 2º, do art. 550 do CPC), devendo observar o disposto no § 3º, do art. 

550 do CPC. 17. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004308-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG91045-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX CRISTIANO SOUZA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ARAUJO FURTADO OAB - DF59400 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004308-15.2019.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: ALEX CRISTIANO SOUZA SILVA Vistos. . 1. Considerando 

que o veículo não foi encontrado para apreensão, concedo ao autor o 

prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste sobre a certidão lavrada 

pelo Sr. Oficial de Justiça (id. 20263857), requerendo o que for necessário 

para o deslinde da ação. 2. A contestação será apreciada no momento 

oportuno. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001043-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO BRAGA JARDIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PERES DO PINHO OAB - MT8065-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1001043-73.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ENIO BRAGA JARDIM REU: 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova. 

Considerando que não há prejudiciais ou preliminares a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandante pugnou 

pelo julgamento antecipado do mérito, ao passo que a demandada 

requereu a produção de prova documental suplementar e pericial. A par 

disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, 

FIXO como pontos controvertidos: a) se a dívida cobrada está em 

consonância com o termo do contrato; b) se houve a cobrança indevida 

de encargos; e, c) se houve incidência de juros capitalizados, a taxa de 

juros aplicada e qual a taxa de juros pactuada entre as partes. Ante a 

controvérsia instalada, diferentemente de outros casos judicializados já 

apreciados por este Juízo, entendo ser de extrema relevância a produção 

de prova técnica. Isso porque, o pedido do autor não se resume à revisão 

dos encargos moratórios, mas, também, verificar se de fato os juros 

remuneratórios contratados foram aplicados. Sobre esse enfoque, a 

determinação de perícia não deve ser considerada uma postura 

procrastinatória deste Juízo, mas sim, providência que visa apenas 

assegurar o devido processo legal na sua dimensão substancial. Posto 

isso, DEFIRO a prova pericial, motivo pelo qual NOMEIO como perito o Sr. 

Eliandro Chaves Torres, contador, inscrito no CRC/MT n. 8205/0-7, o qual 

poderá ser encontrado na Rua Aroeira, n. 150, Quadra 24, Jardim 

Gramado, Cuiabá – MT, CEP 78.085-375, telefones (65) 3634-0428 / 

99287-3450 / 99688-1562. FIXO, provisoriamente, os honorários em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Em decorrência da inversão do ônus da prova e 

ser a instituição bancária a parte de elevado poder econômico e sendo a 

autora beneficiária da justiça gratuita, determino que os honorários 

periciais do expert respectivo sejam suportados por esta (instituição 

financeira). Apresento os seguintes quesitos do juízo: a) Qual o 

percentual dos juros remuneratórios pactuados no contrato de crédito 

firmado entre as partes? b) O percentual previsto em contrato foi 

efetivamente o adotado pela Instituição Financeira? c) O percentual 

contratado está em conformidade com a taxa média de mercado em 

operações de crédito semelhantes no mesmo período da contratação? 

Desde já defiro vistas dos autos ao senhor perito para análise; 

INTIMEM-SE as partes para apresentar seus quesitos, bem como sobre 

possíveis assistentes, no prazo de 05 (cinco) dias. INTIME-SE o perito 
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para a designação da data da perícia, da qual deverão as partes ser 

intimadas para o devido acompanhamento, sendo que fixo a entrega do 

laudo no prazo de 30 dias. A perícia deverá esclarecer a este Juízo os 

pontos controvertidos acima descritos e os quesitos a serem 

apresentados. INTIME-SE a parte ré para que no mesmo prazo proceda ao 

depósito em juízo dos honorários periciais; Com o aporte aos autos do 

respectivo laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação. Por fim, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006613-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WANDICLEIA NOGUEIRA FIXINA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT11877-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006613-40.2017.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: WANDICLEIA 

NOGUEIRA FIXINA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO ITAUCARD S/A 

Vistos em Regime de Exceção. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo de 10 (dez) dias, valendo o 

silêncio pela inexistência. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003031-61.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1003031-61.2019.8.11.0002. AUTOR(A): IVONE ROSA REU: BANCO ITAU 

BMG CONSIGNADO S.A. Vistos em Regime de Exceção. Considerando 

que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a composição 

amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a 

sanear o processo e ordenar a produção da prova. Considerando que não 

há prejudiciais ou preliminares a serem expurgadas, DOU POR SANEADO 

O PROCESSO, passando à organização de sua instrução. Instadas a 

manifestarem, na impugnação à contestação a parte requerente 

manifestou que a assinatura constante do contrato aportado pode não ser 

sua, requerendo realização de perícia. Assim, em homenagem ao princípio 

da primazia do mérito e por ser o juiz o destinatário das provas, estando 

autorizado inclusive a determinar a produção de provas inclusive de ofício, 

DETERMINO a produção de perícia grafotécnica. NOMEIO a empresa PJ1 

PERÍCIAS JUDICIAIS, com endereço à Avenida Historiador Rubens de 

Mendonça, número 2254, Ed. American B. Center, Sala 1007, Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000, na cidade de Cuiabá/MT, telefone (065) 

3027-2886 que deverá ser intimada, via carta de intimação, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, responder se aceita o encargo, indicando o 

nome e a qualificação completa do profissional perito habilitado com 

inscrição no órgão competente, bem como proposta de honorários, às 

expensas do Estado de Mato Grosso, eis que a autora é beneficiária da 

justiça gratuita. O laudo deverá conter respostas objetivas as quesitações 

do Juízo e da parte autora – ante a revelia do requerido - devendo ser 

apresentado no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do depósito dos 

honorários pela autora, salvo se necessária dilação devidamente 

justificada, podendo o expert iniciar os trabalhos em data que reputar mais 

conveniente, desde que cientes os respectivos assistentes técnicos e/ou 

procuradores das partes. INTIME-SE as partes para, querendo, dentro do 

prazo de 05 (cinco) dias, indicar Assistentes Técnicos e apresentar 

quesitos, oferecendo seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, 

depois de intimadas às partes da apresentação do laudo. Com o aporte 

aos autos do laudo, INTIME-SE as partes para oferta de memoriais finais, 

no prazo legal. A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código 

de Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) se a assinatura 

constante do contrato de ID 21862154 pertence à autora. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Várzea Grande-MT, 14 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007420-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEYRE HELLEN PONTES DA SILVA (REU)

N. P. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - ME (REU)

NEREIDE PONTES DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT7645-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007420-26.2018.8.11.0002. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: N. 

P. DA SILVA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - ME, NEREIDE PONTES 

DA SILVA, MEYRE HELLEN PONTES DA SILVA Vistos em Regime de 

Exceção. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado, INTIMEM-SE as 

partes para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, 

justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, 

consigne-se o prazo de 10 (dez) dias, valendo o silêncio pela inexistência. 

Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea 

Grande/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007322-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA BENEDITA DIAS DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOMES MORAES OAB - MG161820 (ADVOGADO(A))

PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR OAB - MG120909 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGIPLAN FINANCEIRA S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - MT21150-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007322-41.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LUIZA BENEDITA DIAS DE 

ARAUJO REU: AGIPLAN FINANCEIRA S.A Vistos em Regime de Exceção. 

Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando 

sua pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, consigne-se o 

prazo de 10 (dez) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 14 de 
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abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002571-79.2016.8.11.0002

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:

GEISON LUIZ ASCARI MORAES (REU)

CGEPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA OAB - MT0021305A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1002571-79.2016.8.11.0002. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

CGEPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME, GEISON LUIZ ASCARI MORAES 

Vistos em Regime de Exceção. Considerando que as circunstâncias da 

causa evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, nos 

termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e 

ordenar a produção da prova. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. 

Alega o Réu, a inépcia da inicial sob o fundamento de que a Ação não está 

lastreada com os documentos necessários para a propositura da ação. 

Entretanto, analisando detidamente os autos, denota-se que consta na 

exordial o CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA 

FLEX Nº276.412.731. Ademais, o autor indicou que se utilizaria de meios 

de provas documentais para comprovar o alegado, consubstanciado no 

contrato encimado, de forma que não há irregularidade a ser sanada. Ante 

o exposto, REJEITO a preliminar arguida. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Alega o Réu a inexistência de prévia notificação. 

Ocorre que a dívida sobre qual versa a presente ação é liquida, com 

vencimento certo, tratando-se portanto, de mora ex re, consoante artigo 

397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no 

seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Não é exigível na 

presente ação prévia notificação para fins de demonstração da mora do 

devedor, necessitando apenas de juntada do título objeto de cobrança 

devidamente assumido pelo devedor, que é o estrito caso dos autos. Pelo 

exposto, REPILO a preliminar posta. Considerando que não há mais 

prejudiciais ou preliminares a serem expurgadas, DOU POR SANEADO O 

PROCESSO, passando à organização de sua instrução. Nesse ponto, 

repise-se, a parte demandante pugnou pelo julgamento antecipado do 

mérito, ao passo que a demandada requereu a produção de prova 

documental suplementar e pericial. A par disso, consoante o disposto no 

artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: 

a) se a dívida cobrada está em consonância com o termo do contrato; b) 

se houve a cobrança indevida de encargos; e, c) se houve incidência de 

juros capitalizados, a taxa de juros aplicada e qual a taxa de juros 

pactuada entre as partes. Ante a controvérsia instalada, diferentemente 

de outros casos judicializados já apreciados por este Juízo, entendo ser 

de extrema relevância a produção de prova técnica. Isso porque, o pedido 

do autor não se resume à revisão dos encargos moratórios, mas, também, 

verificar se de fato os juros remuneratórios contratados foram aplicados. 

Sobre esse enfoque, a determinação de perícia não deve ser considerada 

uma postura procrastinatória deste Juízo, mas sim, providência que visa 

apenas assegurar o devido processo legal na sua dimensão substancial. 

Posto isso, DEFIRO a prova pericial, motivo pelo qual NOMEIO como perito 

o Sr. Eliandro Chaves Torres, contador, inscrito no CRC/MT n. 8205/0-7, o 

qual poderá ser encontrado na Rua Aroeira, n. 150, Quadra 24, Jardim 

Gramado, Cuiabá – MT, CEP 78.085-375, telefones (65) 3634-0428 / 

99287-3450 / 99688-1562. FIXO, provisoriamente, os honorários em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Em decorrência da inversão do ônus da prova e 

ser a instituição bancária a parte de elevado poder econômico e sendo a 

autora beneficiária da justiça gratuita, determino que os honorários 

periciais do expert respectivo sejam suportados por esta (instituição 

financeira). Apresento os seguintes quesitos do juízo: a) Qual o 

percentual dos juros remuneratórios pactuados no contrato de crédito 

firmado entre as partes? b) O percentual previsto em contrato foi 

efetivamente o adotado pela Instituição Financeira? c) O percentual 

contratado está em conformidade com a taxa média de mercado em 

operações de crédito semelhantes no mesmo período da contratação? 

Desde já defiro vistas dos autos ao senhor perito para análise; 

INTIMEM-SE as partes para apresentar seus quesitos, bem como sobre 

possíveis assistentes, no prazo de 05 (cinco) dias. INTIME-SE o perito 

para a designação da data da perícia, da qual deverão as partes ser 

intimadas para o devido acompanhamento, sendo que fixo a entrega do 

laudo no prazo de 30 dias. A perícia deverá esclarecer a este Juízo os 

pontos controvertidos acima descritos e os quesitos a serem 

apresentados. INTIME-SE a parte ré para que no mesmo prazo proceda ao 

depósito em juízo dos honorários periciais; Com o aporte aos autos do 

respectivo laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação. Por fim, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000471-54.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENVANIA DA COSTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA OAB - MT16015-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1000471-54.2016.8.11.0002. AUTOR(A): ROSENVANIA DA COSTA 

PEREIRA REU: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos em Regime de 

Exceção. Considerando a tempestividade da contestação apresentada, 

INTIME-SE a requerente para, querendo, impugná-la no prazo legal. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado, INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo 

de 10 (dez) dias, valendo o silêncio pela inexistência. Após, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande/MT, 14 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito 

em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006282-58.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE GONCALINA CURADO GONCALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIGUEL GONCALO DE MAGALHAES OAB - MT12087-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1006282-58.2017.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: JANE GONCALINA CURADO GONCALVES Vistos em Regime 

de Exceção. Considerando que já apresentada a impugnação, INTIME-SE o 

impugnante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, podendo a 

mesma corrigir eventual irregularidade ou vício sanável no prazo de 30 

(trinta) dias, nos termos do art. 352 do NCPC. Após, INTIMEM-SE as partes 

para especificarem as provas que pretendem produzir, nos termos do art. 

370 do NCPC, justificando-as, sob pena de indeferimento. De tudo 

cumprido e certificado, REMETAM-SE os autos ao Juiz Leigo, nos termos 

do Enunciado 52, do FONAJE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Várzea 

Grande-MT, 14 de abril de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005131-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL PNEUS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA MARCON MATHEUS OAB - MT0012762A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1005131-57.2017.8.11.0002. AUTOR(A): BANCO COOPERATIVO DO 

BRASIL S/A REU: PANTANAL PNEUS LTDA Vistos em Regime de Exceção. 

Em que pese os autos terem vindo conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado, vislumbro necessidade de conversão do feito em 

diligência, com o fito de ser determinada última diligência. Ora, o ponto 

fulcral da presente demanda paira sobre a irregularidade ou não de 

depósito/saque realizado de forma culposa ou não, de forma que 

perfeitamente cabível o pedido realizado pela autora em id nº 22388824. 

Assim, ACOLHO o pedido em voga, e, CONVERTO o feito em diligência 

para DETERMINAR que seja oficiado o SICOOB MARECHAL CCLA DE 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON E REGIÃO, para que forneça informações 

se houve ou não débito a título de transferência na conta corrente citada 

no valor de R$ 13.571,93 na data de 27/12/2013 ou no dia seguinte 

28/12/2013, no prazo de 30 (trinta) dias. Com o aporte aos autos, 

INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo legal. Em seguida, 

CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009741-34.2018.8.11.0002

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:

REGINA SOARES DE AZEVEDO (REU)

JORGE ARY DE AZEVEDO (REU)

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - MT36891-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1009741-34.2018.8.11.0002. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ARIVALDO SOARES DE AZEVEDO - ME, JORGE ARY DE AZEVEDO, 

REGINA SOARES DE AZEVEDO Vistos em Regime de Exceção. Sem 

prejuízo de eventual julgamento antecipado, e, considerando que a autora 

já manifestou pela ausência de produção de provas em id nº 27768083, 

INTIME-SE a parte requerida para especificar as provas que ainda 

pretenda produzir, justificando sua pertinência, sob pena de indeferimento. 

Outrossim, consigne-se o prazo de 10 (dez) dias, valendo o silêncio pela 

inexistência. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Várzea Grande/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008473-76.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRLAN ZEITOUN (EMBARGANTE)

MVG PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME (EMBARGANTE)

ITAMAR ZEITOUN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT6848-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008473-76.2017.8.11.0002. EMBARGANTE: MVG PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA - ME, ITAMAR ZEITOUN, IRLAN ZEITOUN 

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos em Regime de Exceção. 

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável 

a composição amigável do litígio, nos termos do art. 357, do CPC, passo, 

desde logo, a sanear o processo e ordenar a produção da prova. 

Considerando que não há prejudiciais ou preliminares a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandada pugnou pelo 

julgamento antecipado do mérito, ao passo que a demandante requereu a 

produção de prova pericial. A par disso, consoante o disposto no artigo 

357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) se 

a dívida cobrada está em consonância com o termo do contrato; b) se 

houve a cobrança indevida de encargos; e, c) se houve incidência de 

juros capitalizados, a taxa de juros aplicada e qual a taxa de juros 

pactuada entre as partes. Ante a controvérsia instalada, diferentemente 

de outros casos judicializados já apreciados por este Juízo, entendo ser 

de extrema relevância a produção de prova técnica. Isso porque, o pedido 

do autor não se resume à revisão dos encargos moratórios, mas, também, 

verificar se de fato os juros remuneratórios contratados foram aplicados. 

Sobre esse enfoque, a determinação de perícia não deve ser considerada 

uma postura procrastinatória deste Juízo, mas sim, providência que visa 

apenas assegurar o devido processo legal na sua dimensão substancial. 

Posto isso, DEFIRO a prova pericial, motivo pelo qual NOMEIO como perito 

o Sr. Eliandro Chaves Torres, contador, inscrito no CRC/MT n. 8205/0-7, o 

qual poderá ser encontrado na Rua Aroeira, n. 150, Quadra 24, Jardim 

Gramado, Cuiabá – MT, CEP 78.085-375, telefones (65) 3634-0428 / 

99287-3450 / 99688-1562. FIXO, provisoriamente, os honorários em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Em decorrência da inversão do ônus da prova e 

ser a instituição bancária a parte de elevado poder econômico e sendo a 

autora beneficiária da justiça gratuita, determino que os honorários 

periciais do expert respectivo sejam suportados por esta (instituição 

financeira). Apresento os seguintes quesitos do juízo: a) Qual o 

percentual dos juros remuneratórios pactuados no contrato de crédito 

firmado entre as partes? b) O percentual previsto em contrato foi 

efetivamente o adotado pela Instituição Financeira? c) O percentual 

contratado está em conformidade com a taxa média de mercado em 

operações de crédito semelhantes no mesmo período da contratação? 

Desde já defiro vistas dos autos ao senhor perito para análise; 

INTIMEM-SE as partes para apresentar seus quesitos, bem como sobre 

possíveis assistentes, no prazo de 05 (cinco) dias. INTIME-SE o perito 

para a designação da data da perícia, da qual deverão as partes ser 

intimadas para o devido acompanhamento, sendo que fixo a entrega do 

laudo no prazo de 30 dias. A perícia deverá esclarecer a este Juízo os 

pontos controvertidos acima descritos e os quesitos a serem 

apresentados. INTIME-SE a parte ré para que no mesmo prazo proceda ao 

depósito em juízo dos honorários periciais; Com o aporte aos autos do 

respectivo laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação. Por fim, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008252-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMAR JOSE BONDAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008252-93.2017.8.11.0002. AUTOR(A): SOLIMAR JOSE BONDAN REU: 

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos 

em Regime de Exceção. Considerando que as circunstâncias da causa 

evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, nos termos do 

art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e ordenar a 

produção da prova. DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. O requerido afirma 

em sua peça contestatória que o requerente, ajuizou a presente ação 

revisional, no entanto o seu pedido de repetição de indébito encontra-se 

prescrito. Ocorre que o prazo aplicado nas ações revisionais, por 

ausência de prazo específico na legislação, será o decenal, consoante 

disposto no art., 205, do Código Civil, o que, in casu, ainda não decorrera. 

Diante disso rejeito a preliminar de prescrição arguida. DA PRELINAR DE 

INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 285-B DO 

CPC/73. O Banco Requerido arguiu, preliminarmente, falta de condições da 

ação, alegando que o autor não teria observado os requisitos do artigo 

285-B do antigo CPC, atual artigo 330, §2º do CPC. Tal dispositivo 

estabelecia: “Artigo 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações 

decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o 

autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações 

contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor 

incontroverso” Compulsando os autos, verifico que autor indicou os 

valores que entendeu serem controversos, tendo, inclusive, pugnado pelo 

depósito das prestações em juízo, como também indicou as obrigações 

contratuais que pretendia controverter, na medida em que nomeou um a 

um dos encargos que desejava ver revisado, conforme se observa do 

bojo da inicial. Assim, o autor atendeu ao disposto no artigo 285-B, do 

antigo CPC, atual art. 330, §2º do CPC, impondo-se a rejeição desta 

preliminar. Por esta razão, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. 

Considerando que não há prejudiciais ou preliminares a serem 

expurgadas, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à organização 

de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte demandada pugnou pelo 

julgamento antecipado do mérito, ao passo que a demandante requereu a 

produção de prova pericial. A par disso, consoante o disposto no artigo 

357 do Código de Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) se 

a dívida cobrada está em consonância com o termo do contrato; b) se 

houve a cobrança indevida de encargos; e, c) se houve incidência de 

juros capitalizados, a taxa de juros aplicada e qual a taxa de juros 

pactuada entre as partes. Ante a controvérsia instalada, diferentemente 

de outros casos judicializados já apreciados por este Juízo, entendo ser 

de extrema relevância a produção de prova técnica. Isso porque, o pedido 

do autor não se resume à revisão dos encargos moratórios, mas, também, 

verificar se de fato os juros remuneratórios contratados foram aplicados. 

Sobre esse enfoque, a determinação de perícia não deve ser considerada 

uma postura procrastinatória deste Juízo, mas sim, providência que visa 

apenas assegurar o devido processo legal na sua dimensão substancial. 

Posto isso, DEFIRO a prova pericial, motivo pelo qual NOMEIO como perito 

o Sr. Eliandro Chaves Torres, contador, inscrito no CRC/MT n. 8205/0-7, o 

qual poderá ser encontrado na Rua Aroeira, n. 150, Quadra 24, Jardim 

Gramado, Cuiabá – MT, CEP 78.085-375, telefones (65) 3634-0428 / 

99287-3450 / 99688-1562. FIXO, provisoriamente, os honorários em R$ 

3.000,00 (três mil reais). Em decorrência da inversão do ônus da prova e 

ser a instituição bancária a parte de elevado poder econômico e sendo a 

autora beneficiária da justiça gratuita, determino que os honorários 

periciais do expert respectivo sejam suportados por esta (instituição 

financeira). Apresento os seguintes quesitos do juízo: a) Qual o 

percentual dos juros remuneratórios pactuados no contrato de crédito 

firmado entre as partes? b) O percentual previsto em contrato foi 

efetivamente o adotado pela Instituição Financeira? c) O percentual 

contratado está em conformidade com a taxa média de mercado em 

operações de crédito semelhantes no mesmo período da contratação? 

Desde já defiro vistas dos autos ao senhor perito para análise; 

INTIMEM-SE as partes para apresentar seus quesitos, bem como sobre 

possíveis assistentes, no prazo de 05 (cinco) dias. INTIME-SE o perito 

para a designação da data da perícia, da qual deverão as partes ser 

intimadas para o devido acompanhamento, sendo que fixo a entrega do 

laudo no prazo de 30 dias. A perícia deverá esclarecer a este Juízo os 

pontos controvertidos acima descritos e os quesitos a serem 

apresentados. INTIME-SE a parte ré para que no mesmo prazo proceda ao 

depósito em juízo dos honorários periciais; Com o aporte aos autos do 

respectivo laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação. Por fim, 

CONCLUSOS. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Várzea Grande-MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime 

de Exceção

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008252-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLIMAR JOSE BONDAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008252-93.2017.8.11.0002 AUTOR: SOLIMAR JOSE BONDAN 

RÉU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de Contrato, promovida por 

SOLIMAR JOSE BONDAN, em face de BANCO BV FINANCEIRA, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz que, para a obtenção do 

veículo descrito nos autos, pactuou com o requerido um contrato para 

financiamento do bem. Todavia, alega que a instituição bancária apresenta 

valor superior ao contratado, repassando ao consumidor despesas da 

própria operação bancária, sem anuência do consumidor. 3. Propôs, 

assim, a presente demanda com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam declaradas nulas as 

cláusulas abusivas e a exclusão dos valores considerados exorbitantes. 

É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não 

consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora não são suficientes para sua 

demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou comprovantes das 

parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, bem assim o 

comprovante de depósito do valor referente à parte tida por incontroversa, 

diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar a inexistência 

de mora na relação contratual. Também não conseguiu demonstrar que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 
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da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013)”. 15. Ademais, a mera propositura da ação não tem força 

para descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário 

que as alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e 

STJ para revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses 

apresentadas são passíveis de discussão. 16. Quanto à concessão de 

liminar em Ação Revisional de exibição de documentos exige, além da 

presença simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do dano”, 

que a pretensão requerida seja indispensável à preservação de uma 

situação de fato que se revele incompatível com a demora na prestação 

jurisdicional. Ou seja, se exige uma situação de urgência bem evidenciada. 

17. Saliente-se que a sua exibição, tendo em vista a existência da 

irreversibilidade do provimento, poderá esgotar o mérito do feito, pois que 

a exibição do documento em sede de liminar, torna sem efeito a eventual 

defesa do réu. 18. No caso em tela, não há qualquer dano que se possa 

supor advindo da exibição dos documentos após a decisão final do feito, 

uma vez que, no presente caso, o objeto postulado não é sujeito a 

perecimento ou deterioração, não havendo qualquer risco decorrente de 

sua exibição ao final do feito. 19. Nesse sentido: “EMENTA AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO LIMINAR DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E CANCELAMENTO DE REGISTRO NEGATIVO 

– AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. É admissível em caráter excepcional, diante das 

nuances do caso concreto, medidas liminares de exibição de documentos 

desde que presentes os pressupostos simultâneos da “probabilidade do 

direito” e do “perigo do dano” e sempre que a previsão requerida seja 

indispensável à preservação de uma situação de fato que se revele 

incompatível com a demora na prestação jurisdicional.” (TJMT – AI 

1002118-56.2017.8.11.0000, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)”. 20. Por tais motivos, não 

consigo vislumbrar, neste momento processual, elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito da parte autora, para que possa conceder-lhe 

liminarmente a tutela de urgência de natureza antecipada, razão pela qual 

INDEFIRO seus pedidos. 21. Cite-se o requerido para, querendo, contestar 

a presente ação, no prazo legal 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; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 22. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 23. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 03/05/2018, às 14h20min, consignando no mandado a 

advertência de que “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” – (artigo 334, §8º, do CPC). 24. Consigne, ainda, que caso o 

réu não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 25. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código e 

Processo Civil. 26. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 27. DEFIRO à Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 28. Com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, inverto o ônus da prova em favor do 

autor. 29. Intimem-se 30. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009322-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON FERMINO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009322-14.2018.8.11.0002. REQUERENTE: NELSON FERMINO DA COSTA 

MARQUES REQUERIDO: AYMORE Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se 

de Ação de Exigir Contas promovida por NELSON FERMINO DA COSTA 

MARQUES em desfavor de AYMORE, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Recebida a inicial, a parte demandada fora intimada para 

prestar as contas requeridas pela parte autora, o fazendo em id nº 

22280095. A despeito de intimada, a parte autora deixou transcorrer o 

prazo sem apresentar manifestação, conforme certificado em id nº 

25927613. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Desta feita, a cognição do Juízo resume-se à questão unicamente de 

direito, de modo que o processo se mostra pronto para a prolação de 

sentença. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS O procedimento da prestação de 

contas, hoje Ação de Exigir Contas, está previsto no art. 550 a 553 do CPC 

e divide-se em duas fases, sendo a primeira a declaração se o réu tem ou 

não o dever de prestar contas e, a segunda, o julgamento das contas 

apresentadas, depois de eventual instrução, se necessária. No caso em 

apreço, cabe nesta quadra processual apreciar o pedido afeito à primeira 
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fase, reconhecendo ou não a obrigação do réu em prestar contas para o 

autor. Devidamente citada, a demandada não contestou o presente feito, 

limitando-se a prestar desde já as contas, conforme id nº 22280095. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, para CONDENAR o requerido à prestar contas à parte autora, de 

acordo com o disposto no art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos 

termos do artigo 550, § 5º, do CPC/2015. Considerando que já prestadas 

as contas, CONCEDO o prazo de 15 (quinze) dias para a autora 

manifestar-se (§ 2º, do art. 550 do CPC), devendo observar o disposto no 

§ 3º, do art. 550 do CPC. Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE, e, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Várzea Grande/MT, 13 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1011019-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO MARTINS VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO MARTINS OAB - MT20429-A (ADVOGADO(A))

BRUNO COUTINHO DESTRO OAB - MT21302-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1011019-70.2018.8.11.0002 AUTOR(A): REINALDO MARTINS VIEIRA REU: 

BANCO DO BRASIL S/A Vistos. 1. Trata-se de ação de Produção 

Antecipada de Provas proposta por REINALDO MARTINS VIEIRA em 

desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, requerendo a exibição dos extratos 

da sua conta bancária, extratos da conta gráfica, SLIP’s s/XER, dos 

contratos de abertura de créditos, cédulas rurais, seguros e demais 

operações realizadas junto à instituição financeira requerida, desde a 

abertura da conta corrente nº 1.961-5, agência nº 2373-6.3. 2. Em decisão 

ID. 17984484, fora indeferida a antecipação de tutela e determinada a 

citação da parte requerida. 3. A parte requerida apresentou sua 

contestação em ID. 19529945. 4. Realizada audiência de conciliação, está 

restou infrutífera, conforme se vê em ID. 19585775. 5. O autor, por sua 

vez, apresentou a impugnação visualizada em ID. 20169456. 6. Concedido 

prazo para produção de provas – ID. 23675801, somente o autor se 

manifestou ID. 23840217. 7. Vieram-me conclusos. É o necessário 

relatório. DECIDO. 8. Inicialmente, registro que a presente lide comporta 

julgamento antecipado, uma vez que os elementos constantes dos autos já 

são suficientes para formar convicção (art. 355, I, do Código de Processo 

Civil). DO MÉRITO 9. Primeiramente, consigno que, inexiste óbice legal à 

propositura de ação judicial para exibição de documento comum às partes, 

além do que é desnecessária a prova de negativa de requerimento 

administrativo para ingresso de ação. 10 Ademais, verifico que a peça 

inicial encontra-se instruída com documentos que evidenciam o laço 

contratual entre as partes. 11. Deste modo, resta claro o dever da 

instituição financeira apresentar aos seus correntistas os contratos e 

extratos de suas contas, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas 

normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência da 

parte autora. 12. Sobre o assunto, trago o recente julgado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo: “AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO – EXTRATOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA - Sentença 

de procedência que reconheceu o dever de exibir os extratos das contas 

poupança indicadas pelo autor. CABIMENTO: Houve o válido pedido prévio 

e com prazo razoável para a exibição dos extratos solicitados pelo autor. 

Os documentos são comuns às partes, cuja guarda e zelo cabem à 

instituição financeira. A instituição financeira é responsável pelo 

gerenciamento das contas bancárias e dos contratos firmados, portanto 

tem a obrigação de apresentar os documentos inerentes a eles quando 

solicitados pelo cliente. Evidente o dever de exibir os documentos. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 00505383620098260562 SP 

0050538-36.2009.8.26.0562, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 03/04/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 04/04/2018)” 13. Assim, não restam dúvidas acerca da 

obrigação da parte requerida em exibir os documentos ao autor, estes que 

devidamente especificados, sendo, dos extratos da sua conta bancária, 

extratos da conta gráfica, SLIP’s s/XER, dos contratos de abertura de 

créditos, cédulas rurais, seguros e demais operações realizadas junto à 

instituição financeira requerida, desde a abertura da conta corrente nº 

1.961-5, agência nº 2373-6.3, por serem-lhes comuns (artigo 399, III, do 

Código de Processo Civil). 14. Na contestação ofertada, o requerido não 

exibiu totalmente os documentos solicitados, olvidando-se que lhe caberia 

assim proceder no prazo da defesa. 15. Diante do exposto, com fulcro no 

artigo 487, I, RESOLVO o mérito e, JULGO PROCEDENTE o pedido feito 

nesta ação de produção antecipada de provas para, nos termos do art. 

400, I e II, do Código de Processo Civil, DETERMINAR que o requerido exiba 

no prazo de 20 (vinte) dias, dos extratos da sua conta bancária, extratos 

da conta gráfica, SLIP’s s/XER, dos contratos de abertura de créditos, 

cédulas rurais, seguros e demais operações realizadas junto à instituição 

financeira requerida, desde a abertura da conta corrente nº 1.961-5, 

agência nº 2373-6.3., sob pena de expedição de mandado de Busca e 

Apreensão. 16. Pelo princípio da sucumbência e por ter o requerido dado 

ares de litigiosidade ao pedido, além de não ter exibido os documentos na 

oportunidade da defesa, condeno-o ao pagamento das custas 

processuais, bem como, honorários advocatícios, que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) 17. Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido, arquive-se. 18. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009388-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO DA SILVA (AUTOR(A))

RAQUEL RODRIGUES DUTRA (AUTOR(A))

TORNEARIA SUPORTE LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009388-91.2018.8.11.0002 AUTOR(A): TORNEARIA SUPORTE LTDA - 

ME, RAQUEL RODRIGUES DUTRA, NIVALDO DA SILVA REU: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de Embargos à Execução opostos por 

TORNEARIA SUPORTE LTDA, NIVALDO DA SILVA e RAQUEL RODRIGUES 

DUTRA, em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Recebido os embargos, a embargada foi 

intimada a se manifestar, ocasião em que, apresentou a impugnação, 

conforme ressai de ID. 20165068. 3. Realizada audiência de conciliação, 

está restou infrutífera – ID. 25133464. 4. Intimados a produção de provas, 

o embargado manifestou em ID. 25242090 e os embargantes em ID. 

25546281. 5. Após, vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 6. De 

entrada, registro que a lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, 

do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o JULGAMENTO 

ANTECIPADO DO MÉRITO, não havendo, dessa forma, a necessidade de 

dilação probatória, pois a prova documental aportada é suficiente para o 

meu convencimento. DO MÉRITO 7. A questão é singela, pois o feito 

executivo tem por objeto a Cédula de Crédito Bancário nº 276.413.144, 

processo PJE Nº 1003663-24.2018.8.11.0002, que atualizada na 

propositura da ação constava o valor de R$ 203.003,25 (duzentos e três 

mil, três reais e vinte e cinco centavos), cujo pagamento foi frustrado. 8. 

Com efeito, a execução ampara-se pelo Título de Crédito no qual consta, 

de forma certa e determinada, a importância, o modo e local de pagamento 

e a data. 9. Assim, vejo que o Título Executivo preenche todos os 

requisitos exigidos por lei, ganhando, portanto, contornos de título líquido, 

certo e exigível, nos moldes da Lei 6.840/80 (Nota de Crédito Comercial). 

10. Se não bastasse, o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito pleiteado pelo exequente é dos executados, ora 

embargantes, devendo utilizar-se, para desconstituir a eficácia do título, 

de todos os meios legais. 11. Com efeito, o egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul já decidiu nesta linha de raciocínio, senão 

vejamos: “DUPLICATA - EMBARGOS DE DEVEDOR - ÔNUS DA PROVA - 
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INCUMBE A CREDORA A PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DE SEU 

DIREITO E A EMBARGANTE A PROVA DE FATO MODIFICATIVO, 

IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO, A TEOR DO ART. 333 E INCISOS 

DO CPC - ASSIM, SE A EMBARGANTE NÃO LOGROU ÊXITO EM 

DEMONSTRAR O ALEGADO AJUSTE PARA PARCELAMENTO DO CRÉDITO 

REPRESENTADO PELA CAMBIAL EXECUTADA, CABE A EXECUÇÃO PELA 

TOTALIDADE DO VALOR DA DUPLICATA, SENDO MISTER MANTER A 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DE 

APELAÇÃO IMPROVIDO". (Apelação Cível n° 70004071320, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator: Des.ª Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 15-05-02). 12. Diante disso, verifico que os 

embargantes não produziram nenhuma prova que buscasse a 

desconstituição do título. De fato, os documentos que embasaram o 

processo executivo mantêm-se válidos e eficazes, ante a ausência de 

contraposição pelo embargante daqueles fundamentos aventados pelo 

embargado. 13. Portanto, o embargante deixou de demonstrar qualquer 

mácula a ponto de desconstituir tal título, quando a eles incumbiam o ônus 

da prova, a teor do inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, 

aplicável à espécie. 14. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

constantes nos Embargos à Execução, razão porque resolvo o mérito, nos 

termos do art. 318, § único, c/c inc. I, do art. 487, ambos do Código de 

Processo Civil. 15. Isento os embargantes do pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, uma vez que, na espécie, é 

assistido pela Defensoria Pública, sendo beneficiário da Justiça Gratuita. 

16. Transitado em julgado, translade-se cópia da presente para os autos 

PJE Nº 1003663-24.2018.8.11.0002 e remetam-se os autos ao arquivo 

com as baixas necessárias. 17. Ciência à Defensoria Pública. 18. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003519-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - MT23926-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REIJANY DA SILVA ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT4356-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 

1003519-50.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: REIJANY DA SILVA ALMEIDA Vistos. . 1. Trata-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S/A em desfavor de REIJANY DA SILVA ALMEIDA SANTOS, 

alegando que firmou com a ré contrato de financiamento para aquisição do 

veículo Marca Toyota Etios, placa QBW-5273. 2. Conta que a ré 

encontra-se inadimplente com suas prestações, a partir do dia 14/20/2018, 

pelo que requer a concessão de liminar de busca e apreensão para 

retomada do bem mencionado na inicial. 3. Antes do recebimento da ação, 

o requerido compareceu aos autos para apresentar sua defesa (Id. 

14078417), requerendo a revisão do contrato ante a alegada cobrança de 

encargos excessivos, tais como, juros remuneratórios, multa contratual, 

capitalização mensal dos juros, juros de mora, comissão de permanência, 

tarifa de cadastro, IOF, Registro de contrato, seguros, despesas, emissão 

de boleto, pedindo, ainda a declaração de inconstitucionalidade da medida 

provisória 2.170-36 (ART. 5º). 4. O autor, por sua vez, impugnou a 

contestação ofertada pela requerida conforme documento aportado no id. 

14236682, alegando a extemporaneidade da contestação apresentada 

pela ré e a inexistência de ilegalidade no contrato sub judice. 5. Na 

sequência, através do id. 14682022, foi concedida a liminar, cujo mandado 

foi devidamente cumprido, conforme auto de apreensão e citação lavrado 

nos autos (id. 15049636). 6. As partes foram intimadas a produzirem as 

provas que pretendiam produzir, ao que o autor requereu o julgamento 

antecipado da lide, enquanto que o requerido postulou pela produção de 

prova documental e requereu a intimação da autora para prestar as 

contas da venda do veículo. 7. Os autos vieram-me conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. 8. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, 

interposta por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A em desfavor de REIJANY 

DA SILVA ALMEIDA SANTOS, alegando, a autora, em síntese, que a ré 

financiou o veículo e incorreu em mora. DA PRELIMINAR DE 

INTEMPESTIVIDADE 9. Inicialmente, passo à análise preliminar de 

extemporaniedade da peça contestatória apresentada pelo requerido. 10. 

Conforme se dessume dos autos, a decisão que deferiu a medida liminar 

recebeu a ação e postergou a a análise da contestação para momento 

oportuno. Veja-se, portanto, que a defesa apresentada antes da 

contestação não trouxe qualquer prejuízo à autora. 11. Sobre o tema, 

segue a inteligência jurisprudencial do STJ, in verbis: AGRAVO INTERNO 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. 

AUSÊNCIA. NULIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. 

APRESENTAÇÃO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. ACÓRDÃO 

EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 

AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 214, §1º, do CPC/1973, o 

comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação, ainda que o 

advogado não possua poderes especiais, desde que de tal ato não resulte 

nenhum prejuízo à parte. Acórdão recorrido em harmonia com a 

jurisprudência desta Corte Superior. Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno 

desprovido. (AgInt no AREsp 946.803/PA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018). 12. 

Assim, reconheço o comparecimento espontâneo da parte requerida aos 

autos, através de sua patrona com procurações anexas, razão pela qual, 

refuto a preliminar ora apresentada. DO PLEITO REVISIONAL NA 

CONTESTAÇÃO 13. Inicialmente, faço consignar que a Ação Revisional nº 

1005746-13.2018.8.11.0002, cujos pedidos também encontram-se 

inseridos na peça de defesa do réu, foi julgada extinta, não havendo 

óbices para a análise do pedido revisional nesta ação, pelo que, passo a 

análise dos pedidos 14. Quanto ao pedido de revisão da ré, ressalto que é 

admissível a discussão de encargos ilegais e abusivos, em contestação 

de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, ante o 

princípio da economia processual e da ampla defesa. DA DECLARAÇÃO 

GENÉRICA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS CONTRATOS FIRMADOS 

ENTRE AS PARTES 15. 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. DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS 16. O requerido alega ser ilegal a 

cobrança de juros remuneratórios de forma capitalizada, pelas instituições 

financeiras, no contrato de financiamento de veículo. 17. Pois bem. No que 

concerne à possibilidade da capitalização mensal dos juros, entendo que a 

matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento 

emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do 

Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a 

capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida 

nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data 

da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO 

CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM 

GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 

JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 

2.170¬36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. 

CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543¬C do CPC: ¬ 

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano 

em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida 

Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que 

expressamente pactuada." ¬ "A capitalização dos juros em periodicidade 

inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão 

no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual 

contratada". (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa 

extensão, provido”. (STJ - REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe 

Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, 

julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 18. Inicialmente, consigno que a 

periodicidade mensal dos juros ficou devidamente expressa no Quadro 2 

do contrato. 19. Não bastasse, o contrato pactuado informa a taxa de 

juros mensal (1,996042%) e a anual (26,765136 %), e, sendo essa última, 

superior ao duodécuplo da mensal (1,996042 x 12 = 23,952504%), 

conforme se verifica do documento acostado aos autos, entendo que 

restou prevista uma vez mais a capitalização mensal dos juros, sendo, 

portanto, legal a sua cobrança. 20. Por isso, tal pleito improcede. DA 

INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36 (art. 5º) 21. 
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Em relação à alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória 2.170-36, 

o Supremo Tribunal Federal entendeu no Recurso Extraordinário n. 

592.377, que tal norma, quanto ao aspecto formal, é constitucional, porque 

presentes os requisitos de relevância e urgência necessários para a 

edição das medidas provisórias. Entretanto, quanto ao aspecto material, o 

STF via controle abstrato na ADI 2.316, ainda não decidiu o tema. 22. A 

questão pende de discussão em nossa Corte maior, motivo por que é 

prematura qualquer decisão deste juízo acerca do tema. Ademais, há a 

presunção de constitucionalidade das normas egressas do legislador. 23. 

Em assim sendo, improcede o pleito de inconstitucionalidade. DOS JUROS 

REMUNERATÓRIOS 24. Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 

1.061.530/RS, os juros remuneratórios estipulados em contratos 

bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. 25. A tese de 

limitação da taxa de juros remuneratória há muito acha-se superada 

(Súmula vinculante nº 7 e Súmula 596 do STF). 26. Contudo, os juros 

remuneratórios deverão ser limitados à taxa média de mercado. 27. No 

caso dos autos, o requerido pugnou pela limitação dos juros 

remuneratórios conforme a taxa de mercado, sem, contudo, discriminar 

nos autos qual seria a taxa aplicada. 28. Assim, considerando que o réu 

tampouco comprovou que as taxas de juros contratados sejam díspares 

em excesso da média praticada no mercado, torna inócuo seu argumento 

de excessividade e abusividade. 29. Por esta razão, improcede o pedido 

neste particular aspecto. DA MULTA CONTRATUAL 30. Com relação ao 

tema, o CDC prevê que “as multas de mora decorrentes do inadimplemento 

de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento 

do valor da prestação” – (CDC, art. 52, § 1º). 31. No caso dos autos, o 

contrato prevê multa moratória de 2% (dois por cento), sobre o valor 

devido, conforme se depreende da cláusula 2 das cláusulas gerais do 

Contrato entabulado entre as partes. 32. Dessa forma, deixo de afastar o 

referido encargo, tendo-se em vista que está em consonância com a 

previsão legal. 33. Por esta razão, improcede o pleito. DOS JUROS 

MORATÓRIOS 34. Nos termos da Súmula n.º 379, do STJ, "Nos contratos 

bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios 

poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês". 35. No caso dos 

autos, verifico que o contrato prevê juros de mora de 5 % (cinco por 

cento) ao mês, conforme cláusula 2 das cláusulas gerais do contrato (id. 

12994731). 36. Desta forma, uma vez irregular a cobrança, limito-a ao 

patamar de 1% (hum por cento) ao mês. DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

37. Quanto à comissão de permanência, posicionou-se o Superior Tribunal 

de Justiça por sua legitimidade, mesmo quando cumulada com qualquer 

outro encargo moratório, caso em que devem ser excluídos os demais 

encargos moratórios. Além do que não pode ultrapassar a soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 38. No 

entanto, deixo de afastar o referido encargo, uma vez que não consta nos 

autos qualquer informação acerca dessa cobrança. 39. Por tal motivo, 

improcede o pedido, uma vez que não incide no valor cobrado pelo banco 

requerido. DAS DESPESAS 40. Pretende o autor o afastamento da 

cláusula que prevê a cobrança de despesas no valor de R$- 2.000,00, 

conforme descrito no item IV, quadro I do contrato de financiamento. 41. 

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a instituição não 

especificou o que se trata a taxa sob a rubrica de “despesas”. 42. 

Questões como a presente já foi alvo de debate no julgamento pelo 

Superior Tribunal de Justiça, tema nº 958, no bojo do Resp 1578553 / SP, 

sob o rito dos recursos repetitivos, firmando entendimento sobre a 

necessidade de especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 

43. Sobre o tema, segue o julgado: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – TARIFA DE 

CADASTRO, REGISTRO DE GRAVAME E AVALIAÇÃO DO BEM – 

PACTUAÇÕES EXPRESSAS – LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – 

COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS – RECURSO REPETITIVO NO 

ÂMBITO DO STJ – RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS 

INDEVIDAMENTE DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Os custos relativos a serviços prestados 

por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente 

prestado, não podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). 

(N.U 1015780-95.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019). 44. No 

caso em apreço verifica-se que não há especificação do serviço a ser 

prestado pela instituição financeira. Logo, indevida a cobrança da referida 

taxa, deve o autor ser ressarcido do valor cobrado indevidamente pela 

instituição bancária, no valor de R$- 2.000,00, de forma simples. DA 

TARIFA DE CADASTRO 45. No julgamento do repetitivo Resp. n. 

1255573/RS, o STJ decidiu que permanece válida a Tarifa de Cadastro 

expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade 

monetária, a qual somente pode ser cobrada no início da relação entre o 

consumidor e a instituição financeira. 46. Sobre o tema, segue o aresto: 

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO E REVISÃO DE CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS PACTUADOS – ABUSIVIDADE 

NÃO VERIFICADA – TARIFAS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 

EXPRESSAMENTE PACTUADOS NO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Só se considera abusiva a taxa de 

juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da 

taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento 

do REsp. 1.061.530/RS. “[...] 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa 

de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em 

serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, 

e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de 

relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de 

poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento 

mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à 

vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 

4.021/2011).[...]” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) 

(destaquei) A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de 

capitalização mensal de juros na hipótese de contrato bancário firmado 

após o dia 31.03.2000, data da entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, e, 

desde que ha ja  expressa  prev isão  cont ra tua l .  (N . U 

1010857-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) 47. No caso dos 

autos, houve a cobrança no valor de R$- 550,00 concernente a tarifa de 

cadastro, conforme se depreende do item IV-quadro 1 do contrato, 

todavia, não há irregularidade na sua cobrança, conforme acima 

assentado. 48. Portanto, válida a tarifa de cadastro, improcede o pleito 

neste sentido. DA COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES 

FINANCEIRAS (IOF) 49. Insurge-se o requerente contra a cobrança do 

Imposto sobre Operações Financeiras, argumentando ser ilegal a cláusula 

que estipulou o referido tributo. 50. Todavia, tratando-se de tributo federal 

com previsão constitucional, sua cobrança é plenamente válida. 51. Sobre 

o temo, segue o julgado da Egrégia Corte deste Estado. APELAÇÕES 

CÍVEIS – EMBARGOS MONITÓRIOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – REJEIÇÃO – 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 247 DO STJ - TAXA DE ABERTURA DE 

CRÉDITO – INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA – CONTRATO ANTERIOR 

À RESOLUÇÃO N. 3.518 DO BACEN - SEGURO – DESCABIMENTO – 

AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA ACERCA DA COBRANÇA E DO SERVIÇO 

- Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) – CABIMENTO DA 

COBRANÇA – IMPOSIÇÃO LEGAL (TRIBUTO FEDERAL) - [...] É válida a 

cobrança de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), uma vez que se 

trata de tributo federal com previsão constitucional, cuja incidência 

independe das partes. [...] (Ap 143908/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

22/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) 52. Assim, improcede o pleito 

neste particular. DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO 53. De acordo 

com a tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 

1.578.553/SP, TEMA 958, é possível a cobrança de despesa com registro 

de contrato, em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, 

desde que efetivamente prestado e sem onerosidade excessiva ao 

consumidor. 54. Neste sentido, segue o julgado: E M E N T A RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR – 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO 

MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – 

SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO 

VERIFICADA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - AVALIAÇÃO DE BEM – 

GRAVAME – REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – 

POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO 

E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO 

SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

[...] Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição 

financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do 

contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que 

efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, 
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aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial 

Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. (N.U 1030357-10.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 19/12/2019). REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO 

CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – 

SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA 

PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – COBRANÇA 

DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE 

ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – STJ – 

RECURSO REPETIVIVO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - 

RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. [...] Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento 

das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a 

prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que não 

ocorreu nos autos. (N.U 0007633-30.2010.8.11.0002, CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 29/05/2019, Publicado no DJE 24/06/2019) 55. No caso dos autos, 

houve a cobrança da taxa de registro de contrato no valor de R$- 317,39, 

entrementes, sem que a instituição bancária tenha se desincumbido do 

ônus de comprovar que efetivamente prestou o serviço, razão pela qual, 

deve ser restituído ao requerido, de forma simples. DOS SEGUROS 56. 

Quanto ao seguro financeiro e seguro do bem são inerentes ao contrato 

de financiamento de veículo, não implicando venda casada nem havendo 

vedação a ele. Em tese, acarreta segurança para os contratantes porque 

se houver sinistro previsto nas cláusulas a seguradora quitará o saldo 

devedor do contrato. 57. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA 

DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – 

POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC – SEGURO DE PROTEÇÃO 

FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - TARIFA DE 

AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – 

LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - 

EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO.1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de 

fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o 

julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das 

partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o 

que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, 

IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.2. A pactuação de 

seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção 

da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor 

do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato 

nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total 

por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego 

involuntário e de incapacidade física temporária. 3. Tarifa de Avaliação é 

legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.º 3.518/2007 do 

Conselho Monetário Nacional. 4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela 

Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a 

soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou 

financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras 

despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de 

um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. (SEBASTIAO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 09/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018) 58. No caso dos autos, vejo 

que incidiu a cobrança no valor de R$- 520,29 referente ao seguro de 

proteção financeira. Entrementes, conforme já exposto a cobrança da 

referida verba é legal, não havendo reparos a serem feitos. 59. Por esta 

razão, mantenho a cobrança do seguro. DA TAXA DE EMISSÃO DE 

BOLETO 60. Somente é legal a cobrança da taxa de emissão de boleto à 

avença celebrada anteriormente a 30 de abril de 2008. (Entendimento do 

STJ externado (REsp 1.251.331/RS). 61. No caso dos autos, não há 

previsão no contrato quanto à incidência do referido encargo. 62. Assim, 

não comprovada cobrança da taxa, inviável a pretensão de revisão do 

aludido encargo, que não se encontra expressamente previsto no pacto 

contratual. 63. Por esta razão, improcede o pleito neste particular aspecto. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 64. Pois bem. Vejo que a ação veio 

devidamente instruída com a Cédula de Crédito Bancário (id. 12994731) e 

a notificação extrajudicial que é hábil para demonstrar a constituição em 

mora da parte requerida (id. 12994746). 65. Deferida a medida liminar de 

Busca e Apreensão (id. 14682022), o veículo dado em garantia foi 

depositado nas mãos do representante da parte autora . 66. Ademais, 

constou expressamente do mandado de citação o prazo de 05 (cinco) 

dias para a requerida efetuasse o pagamento da integralidade do débito 

pendente, e tendo decorrido tal prazo, tenho que o pedido inicial merece 

acolhimento. 67. 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 68. 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. 69. Condeno o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), eis que, 

da análise dos documentos anexados nos autos, constato que a requerida 

não é financeiramente hipossuficiente, razão pela qual indefiro o pedido de 

gratuidade processual em seu favor. 70. Decorrido o prazo recursal, 

certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 71. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007200-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS OAB - SP77563 (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADALENA RODRIGUES VIEIRA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007200-28.2018.8.11.0002 AUTOR(A): PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REU: MADALENA RODRIGUES VIEIRA 

Vistos 1. Trata-se de ação de Cobrança, promovida por PORTOSEG S/A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de MADALENA 

RODRIGUES VIEIRA, partes devidamente qualificadas nos autos, 

pretendendo o recebimento do valor de R$ 96.678,27 (noventa e seis mil, 

seiscentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos), acrescidos de 

correção monetária e juros moratórios, referente a dívida de cartão de 

crédito. 2. Em decisão ID. 17009088 fora determinada a citação da parte 

requerida. 3. Aportou em ID. 25116506 o comprovante de citação. 4. 

Realizada audiência de conciliação- ID. 24790171, está restou infrutífera. 

5. A parte requerida apresentou a contestação, visualizada em ID. 

25553153, arguindo, preliminarmente, ausência de pressupostos de 

constituição de desenvolvimento válido e regular do processo e, no mérito, 

pugna pela improcedência do pedido. 6. O autor, por sua vez, apresentou 

impugnação à contestação (ID. 26489720), reafirmando seu pedido inicial. 

7. Intimados a produção de provas, a requerida se manifestou em ID. 

26511718 e o autor em ID. 27686144. 8. Os autos vieram-me conclusos. É 

o relatório. Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO 9. A lide 

em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo 

Civil, é hipótese que comporta o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, 

não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a 

prova documental aportada é suficiente para o meu convencimento. DA 

PRELIMINAR 10. Em sede de contestação, a requerida arguiu preliminar de 

ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e 

regular do processo, uma vez que o autor não teria instruído a petição 

inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 11. Como 

a preliminar suscitada, neste caso particular, se confunde com o mérito, 

visto que cabe ao autor a prova de ato constitutivo de seu direito, será 

juntamente com o mérito analisada. DO MÉRITO 12. A presente Ação de 

Cobrança veio instruída unicamente com 111 folhas de fatura de Cartão de 

Crédito (ID. 14735727), demonstrando ao final o saldo devedor. 13. In 

casu, embora o autor não tenha juntado o contrato de contratação do 

cartão, tal ausência não representa óbice ao processamento da ação, vez 

que a relação jurídica estabelecida entre as partes está devidamente 
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comprovada, conforme se verifica dos documentos acima relacionados. 

14. Nesse sentido: “COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

ELETRÔNICO. PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. 

EMENDA. ART. 283 DO CPC. DESNECESSIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 

Os documentos acostados na petição inicial indicam a probabilidade de 

existência de uma relação jurídica estabelecida entre as partes. Por isto, o 

contrato de empréstimo eletrônico não deve ser considerado como 

documento indispensável à propositura da ação de cobrança. Agravo 

provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento nº 0034501-63.2012.8.26.0000; 

12ª Câmara de Direito Privado; Des. Rel. Sandra Galhardo Esteves; j. 

21.03.2012)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA - 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO - CONTRATO PADRÃO SEM 

ASSINATURA. A ausência do contrato, formalmente assinado pelas 

partes, não pode resultar no indeferimento da inicial, uma vez que, mesmo 

sendo um documento útil, não será imprescindível para a resolução do 

mérito da causa, tendo em vista que os documentos juntados pelo 

Agravante comprovam a relação jurídica existente entre as partes. 

DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO”. (TJSP; Agravo de 

Instrumento nº 0034343-71.2013.8.26.0000; 12ª Câmara de Direito Privado; 

Des. Rel. Sandra Galhardo Esteves; j. 19/04/2013). 15. Ademais, em sede 

de contestação, a requerida não negou a utilização do cartão, 

discorrendo, apenas, da sua situação financeira, do comprometimento da 

sua subsistência e a impossibilidade de manifestação quanto aos juros, 

eis que não há contrato. 16. Dessa forma, considerando que a requerida 

deixou de adimplir a obrigação no vencimento acordado, trouxe como 

consequência a evolução gradativa do débito, que na propositura da ação 

chegava-se a monta de R$ 96.678,27 (noventa e seis mil, seiscentos e 

setenta e oito reais e vinte e sete centavos), conforme se extrai da fl. 111 

do documento ID. 14735727. 17. Destarte, tendo em vista a comprovação 

da totalidade do débito pleiteado pelo autor, a procedência do pedido do 

autor é a medida que se impõe. DISPOSITIVO 18. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido do autor, resolvendo o mérito na forma do art. 487, 

I, do CPC, para o fim de condenar a parte requerida MADALENA 

RODRIGUES VIEIRA, qualificada nos autos, ao pagamento de R$ 96.678,27 

(noventa e seis mil, seiscentos e setenta e oito reais e vinte e sete 

centavos), devidamente atualizado monetariamente pelo INPC a partir do 

inadimplemento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data da citação. 19. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes no 

importe de 10% sobre o valor da condenação, entretanto, consigno sua 

inexigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita que ora defiro. 

20. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação nos autos, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 21. Ciência à 

Defensoria Pública Estadual. 22. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002069-72.2018.8.11.0002

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:

DANIELLE ANDRADE AZEVEDO DE ABREU VELASCO (REU)

DANUBIO DE ABREU VELASCO (REU)

XOCOLATRAS COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002069-72.2018.8.11.0002 AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

XOCOLATRAS COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA - EPP, DANIELLE 

ANDRADE AZEVEDO DE ABREU VELASCO, DANUBIO DE ABREU 

VELASCO Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória promovida por BANCO DO 

BRASIL S.A, em desfavor de XOCOLATRAS COMERCIO DE CHOCOLATE 

LTDA – EPP, DANIELLE ANDRADE AZEVEDO DE ABREU VELASCO e 

DANUBIO DE ABREU VELASCO, todos devidamente qualificados nos 

autos, alegando que é credor dos requeridos na quantia de R$ 422.540,54 

(quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e 

quatro centavos), por conta da nota de crédito comercial Nº 18/03200-1 

ex-40/01558-0. 2. Em decisão de ID. 13960321 determinou-se a citação 

dos requeridos. 3. Conforme ressai do ID. 15433606, os requeridos foram 

formalmente citados. 4. Fora certificado o decurso de prazo sem 

manifestação dos requeridos (ID. 15967725). 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 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$ 422.540,54 (quatrocentos e vinte e dois 

mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e quatro 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003850-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR ALECRIM DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003850-32.2018.8.11.0002 AUTOR(A): JUCIMAR ALECRIM DE SOUZA 

REU: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 1. Trata-se de ação de Produção 

Antecipada de Provas proposta por JUCIMAR ALECRIM DE SOUZA, em 

desfavor de BANCO ITAUCARD S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos, pugnado pela exibição dos contratos referente ao contrato de 

cartão de crédito nº 5253-2003-4350-8775. 2. Em decisão de ID. 

16216574, determinou-se a citação da parte requerida. 3. Devidamente 

citada, a parte requerida apresentou defesa e exibe os documentos 

pleiteados pela parte autora, que, por sua vez, deu-se por satisfeito pelos 

documentos apresentados. É o necessário relatório. Decido. 4. 

Observando presentes nos autos elementos probantes suficientes e 

discussão atinente tão somente a direito, não necessitando o feito de 

maior dilação probatória, inclusive, pela própria natureza da ação, passo 

ao julgamento antecipado da lide. 5. Primeiramente, ressalto que, inexiste 

óbice legal à propositura de ação judicial para exibição de documento 

comum às partes, além do que é desnecessária a prova de negativa de 

requerimento administrativo para ingresso de ação. 6. Ademais, verifico 

que a peça inicial encontra-se instruída com documentos que evidenciam o 

laço contratual entre as partes. 7. Assim, não restam dúvidas acerca da 

obrigação do requerido em exibir os documentos ao requerente, ou seja, 

os contratos mantidos pelas partes, por serem-lhes comuns (artigo 399, III, 

do Código de Processo Civil). 8. Sendo que, sua apresentação no 

momento da apresentação de defesa, exime-se de seu ônus à luz da lei 

consumerista. 9. Entretanto, mesmo que a requerida tenha apresentado os 

documentos solicitados pela requerente de forma espontânea, entendo 

que devem ser arbitrados honorários advocatícios, inclusive, por 

assemelhar-se à condição de reconhecimento do pedido. 10. Diante do 

exposto, em face dos documentos exibidos pelo requerido, nos termos do 

art. 487, III, “a”, do CPC, RESOLVO o mérito e, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de exibição de documentos feito nesta. 11. Condeno o requerido ao 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1071515/4/2020 Página 237 de 245



pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

estes arbitrados em R$ 1.000,00 (Hum mil reais). 12. Após o trânsito em 

julgado, em nada sendo requerido, arquive-se. 13. Ciência à Defensoria 

Pública. 14. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1003330-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO VILELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

BRUNO MOREIRA PEREIRA OAB - MT22736/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003330-38.2019.8.11.0002 AUTOR(A): CARLOS ALBERTO VILELA REU: 

BANCO BRADESCO SA Vistos. 1. Trata-se de ação de Produção 

Antecipada de Provas interposta por CARLOS ALBERTO VILELA em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos, requerendo o autor, a exibição de todos os contratos firmados 

com a parte requerida (financiamentos, leasing, empréstimos, 

renegociações, seguros, consórcios, FCO, CDC, Giro Rápido, etc.), dos 

últimos dez anos, ainda, a apresentação dos extratos e planilhas de 

evolução do débito, em relação à conta corrente 4800-3, agência 1263. 2. 

Em decisão ID. 22566684 determinou-se a citação da parte requerida. 3. A 

parte requerida apresentou sua contestação em ID. 23417758, 

asseverando que não iria contestar o pedido e providenciaria os 

documentos solicitados na inicial. 4. O autor, por sua vez, apresentou a 

impugnação visualizada em ID. 24705591. 5. Vieram-me conclusos. É o 

necessário relatório. DECIDO. 6. Inicialmente, registro que a presente lide 

comporta julgamento antecipado, uma vez que os elementos constantes 

dos autos já são suficientes para formar convicção (art. 355, I, do Código 

de Processo Civil). DO MÉRITO 7. Primeiramente, consigno que, inexiste 

óbice legal à propositura de ação judicial para exibição de documento 

comum às partes, além do que é desnecessária a prova de negativa de 

requerimento administrativo para ingresso de ação. 8. Ademais, verifico 

que a peça inicial encontra-se instruída com documentos que evidenciam o 

laço contratual entre as partes. 9. Deste modo, resta claro o dever da 

instituição financeira apresentar aos seus correntistas os contratos e 

extratos de suas contas, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas 

normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência da 

parte autora. 10. Sobre o assunto, trago o recente julgado do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo: “AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTO – EXTRATOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA - Sentença 

de procedência que reconheceu o dever de exibir os extratos das contas 

poupança indicadas pelo autor. CABIMENTO: Houve o válido pedido prévio 

e com prazo razoável para a exibição dos extratos solicitados pelo autor. 

Os documentos são comuns às partes, cuja guarda e zelo cabem à 

instituição financeira. A instituição financeira é responsável pelo 

gerenciamento das contas bancárias e dos contratos firmados, portanto 

tem a obrigação de apresentar os documentos inerentes a eles quando 

solicitados pelo cliente. Evidente o dever de exibir os documentos. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP 00505383620098260562 SP 

0050538-36.2009.8.26.0562, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 03/04/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 04/04/2018)” 11. Assim, não restam dúvidas acerca da 

obrigação da parte requerida em exibir os documentos ao autor, estes que 

devidamente especificados, por serem-lhes comuns (artigo 399, III, do 

Código de Processo Civil). 12. Na contestação ofertada, o requerido não 

exibiu os documentos solicitados, olvidando-se que lhe caberia assim 

proceder no prazo da defesa. 13. Diante do exposto, com fulcro no artigo 

487, I, RESOLVO o mérito e, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta 

ação de produção antecipada de provas para, nos termos do art. 400, I e 

II, do Código de Processo Civil, DETERMINAR que o requerido exiba no 

prazo de 20 (vinte) dias, todos os contratos firmados com a parte 

requerida (financiamentos, leasing, empréstimos, renegociações, seguros, 

consórcios, FCO, CDC, Giro Rápido, etc.), dos últimos dez anos, ainda, a 

apresentação dos extratos e planilhas de evolução do débito, em relação 

à conta corrente 4800-3, agência 1263, sob pena de expedição de 

mandado de Busca e Apreensão. 14. Pelo princípio da sucumbência e por 

ter o requerido dado ares de litigiosidade ao pedido, além de não ter 

exibido os documentos na oportunidade da defesa, condeno-o ao 

pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, 

que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais). 15. Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, arquive-se. 16. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003840-22.2017.8.11.0002

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:

KAROLINA KENIA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003840-22.2017.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

KAROLINA KENIA DA CRUZ Vistos. . 1. Trata-se Ação de Busca e 

Apreensão promovida por AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de KAROLINA KENIA DA CRUZ, partes 

qualificadas nos autos, visando ao 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 da requerida (id. 7969654). O bem 

foi apreendido, conforme auto de busca e apreensão lavrado no id. 

11429608. 4. Frustrada a citação pessoal, a parte requerida foi citada por 

meio de edital (id. 20577296), ocasião em que fora apresentada 

contestação por negativa geral (id. 22843533)), pelo Ilustre Defensor 

Público, nomeado como curador (id. 20332645). 5. O autor apresentou 

impugnação à contestação, conforme documento lançado no id. 

23526106. 6. Após, os autos vieram-me conclusos. Em síntese, é o 

relatório. DECIDO. 7. O pedido se encontra devidamente instruído. Além do 

mais, a questão destes autos versa sobre direitos patrimoniais, portanto, 

disponíveis, não recaindo na regra do art. 345, II, do CPC. 8. Verifico dos 

autos que a parte requerida fora citada por edital e, sendo-lhe nomeado 

curador especial na pessoa do Defensor Pública atuante neste juízo, na 

forma do art. 72, II, do CPC, que por sua vez apresentou defesa por 

negativa geral. 9. Ademais, como a requerida não alegou e tampouco 

provou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da 

requerente, não resta alternativa a não ser a procedência do pleito. 10. 

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. 11. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 

911/69, devidamente alterado pela Lei nº 10.931/04, confirmo a liminar 

concedida, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse 

plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão. 

12. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º). 13. Ciência ao Defensor Público Estadual. 14. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e cautelas 

necessárias. 15. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000550-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO OAB - MT25894/O (ADVOGADO(A))

ELIS ANTONIO RODRIGUES OAB - MT13603-E (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000550-28.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL 

Vistos. . 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão promovida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de SONIA BEATRIZ 

MONTEIRO MACIEL, partes devidamente qualificadas nos autos, visando 

liminarmente à apreensão do veículo Chevrolet, modelo S10, ano 2016, 

placa QCA-0701, alienado fiduciariamente em garantia e, ao final, a 

consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor sobre o bem 

apreendido. 2. A liminar foi concedida conforme decisão lançada no id. 

18412187, e o bem apreendido conforme certidão lavrada no id. 

22976308. 3. O requerido, por sua vez, independentemente de citação, 

apresentou sua contestação com pedido de reconvenção, conforme id. 

18041906. 4. Em sua defesa, alega que o contrato contém cláusulas 

abusivas, tais como, a capitalização mensal de juros, aplicação da tabela 

Price e cobrança de encargos moratórios sobre valores já adimplidos. 5. 

Em sede de Reconvenção, pede a restituição em dobro dos valores 

cobrados irregularmente pelo autor. 6. Instado a se manifestar, o autor, 

através do id. 24571288, rechaça a contestação do requerido e reafirma o 

pedido de procedência da ação. 7. Os autos vieram-me conclusos. É o 

necessário relatório. DECIDO. 8. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de 

SONIA BEATRIZ MONTEIRO MACIEL, partes devidamente qualificadas nos 

autos, visando a apreensão do bem descrito na exordial. DO MÉRITO 9. 

Despicienda a dilação probatória, pois se encontram os autos aptos ao 

julgamento, haja vista que o tema retrata matéria unicamente de direito 

(artigo 355, I, do Código de Processo Civil). DO PLEITO REVISIONAL NA 

CONTESTAÇÃO 10. Quanto ao pedido de revisão da ré, ressalto que é 

admissível a discussão de encargos ilegais e abusivos, em contestação 

de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, ante o 

princípio da economia processual e da ampla defesa. DA CAPITALIZAÇÃO 

DOS JUROS 11. O requerido alega ser ilegal a cobrança de juros 

remuneratórios de forma capitalizada, pelas instituições financeiras, nos 

contratos de financiamento firmados com a autora. 12. Pois bem. No que 

concerne à possibilidade da capitalização mensal dos juros, entendo que a 

matéria não demanda maiores debates, prevalecendo o entendimento 

emanado do Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do 

Recurso Representativo de Controvérsia - REsp nº 973.827/RS, de que a 

capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida 

nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data 

da edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que 

expressamente pactuada, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” 

OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE 

CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA 

DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL 

- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com o advento do CDC, 

é perfeitamente viável a revisão dos contratos de adesão visando afastar 

eventuais abusividades, caso seja verificado, de modo que diante de tal 

possibilidade, restou relativizado o princípio do “pacta sunt servanda”. É 

de se assinalar posicionamento do c. STJ no sentido da legalidade da 

cobrança da tarifa de cadastro (STJ AgInt no AREsp 972581/MG). O 

interesse recursal, que repousa no binômio necessidade e utilidade. A 

necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional 

pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a 

utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim 

colimado. Dessa forma, resta prejudicado os pedidos de restituição de 

valores por cobrança da abertura de crédito e nem da emissão de carnê. 

Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda 

Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros 

remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para 

tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. 

Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da 

publicação no DJE 15/07/2014) “(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de 

prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a 

comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a 

primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual 

corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010). (N.U 

1019993-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) 13. Assim, 

uma vez que o contrato pactuado informa a taxa de juros mensal (1,68%) 

e a anual (22,13%), e sendo esta última, superior ao duodécuplo da 

mensal (1,68% x 12 = 20,16%), conforme se verifica do contrato acostado 

aos autos, entendo que restou prevista de forma expressa e clara a 

capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança. 14. 

Por isso, tal pleito improcede. DA Tabela Price 15. Há, agora, que se 

analisar a alegação do autor de que a utilização do Sistema Francês de 

capitalização e amortização de débitos (Tabela Price) significaria cobrança 

de taxa de juros superior à contratada, porque inflacionaria o saldo 

devedor. 16. O sistema conhecido como Tabela Price consiste em 

amortização da dívida em prestações periódicas, iguais e sucessivas, 

sendo o valor da prestação composto de duas parcelas, uma de juros e 

outra de capital. 17. De acordo com entendimento já pacificado não há 

ilegalidade na aplicação da referida tabela, consoante se vê dos julgados 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA EXPRESSAMENTE 

PACTUADA - ABAIXO DA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE 

INEXISTENTE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO BANCÁRIO – 

POSSIBILIDADE – EXPRESSAMENTE PACTUADA - EXCLUSÃO DA 

CAPITALIZAÇÃO MENSAL DECORRENTE DA TABELA PRICE – PEDIDO 

REJEITADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1. 

Estipulação dos juros remuneratórios em limite superior a 12% ao ano, por 

si só, não reflete abusividade. Precedente do STJ no REsp Nº 

1.061.530/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Abusividade 

também não verificada em relação à taxa média de mercado 

disponibilizada pelo BACEN no mesmo período e mesma modalidade de 

contrato.2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a 

um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da 

Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), 

desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em 

periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e 

clara. Sendo que, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente.3. Tabela Price. Legalidade. 

O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização 

não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez 

que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o 

qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 

707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010); e, viabiliza a 

realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas 

iniciais do contrato bastante acessíveis. (Ap 32952/2018, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS – ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO – 

ABUSIVIDADE – OCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – 

APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA - 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES - SENTENÇA 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. Os juros 

remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo 

Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da 

taxa efetiva anual contratada. A aplicação da tabela PRICE, como forma de 

amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão 

somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo 

para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para 

cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual 

praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no 

contrato. (Ap 144648/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 
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PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, 

Publicado no DJE 16/05/2018) 18. No caso dos autos, não há que falar-se 

em ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que, mesmo não 

havendo previsão expressa de sua contratação, os juros foram cobrados 

integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor 

amortizado por outra parte das prestações. 19. Além disso, sua aplicação 

estabelece parcelas fixas no contrato de financiamento, permitindo que o 

consumidor, no momento da assinatura do contrato, fique ciente de suas 

obrigações. 20. Por esta razão, improcede o pleito. DA MULTA 

MORATÓRIA 21. Pretende o requerido o afastamento da cláusula que 

prevê a multa de 2% sobre o total da dívida, conforme previsão contida 

nas cláusulas e condições gerais do contrato, substituindo-a pela 

cobrança do valor de cada prestação. 22. Pois bem. O pedido não merece 

acolhimento. A questão é simples e não comporta maiores debates. 23. 

Com efeito, não há qualquer irregularidade na cláusula que prevê a 

cobrança da multa sobre o “total da dívida”, que, no caso presente, 

resumiram-se às parcelas vencidas entre 08/10/2018 e 08/01/2019, 

conforme se vê do extrato anexado no id. 17548264. 24. Igualmente, é 

possível observar no mesmo documento que o autor não incluiu multa 

sobre as parcelas vincendas, restando, pois, legal a cobrança. 25. Posto 

isso, deixo de acolher o pedido. DA RECONVENÇÃO 26. Conforme se 

pôde observar da decisão ora transcrita, não houve irregularidades nas 

cláusulas apontadas pelo requerido. 27. Desta feita, uma vez inexistente 

qualquer ilicitude praticada pela reconvinda, o pleito deve ser julgado 

improcedente. DA GRATUIDADE PROCESSUAL 28. Quanto a gratuidade 

processual postulada pelo requerido, deixo de acolhê-lo haja a vista a 

ausência de documentos que comprovem sua situação de 

hipossuficiência. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 29. Conforme se extrai dos 

autos, constou expressamente do mandado de busca e apreensão e 

citação o prazo de 05 (cinco) dias para o requerido efetuar o pagamento 

da integralidade do débito pendente. 30. Todavia, não observado o prazo 

para o pagamento integral da dívida, tenho que o pedido inicial deve ser 

acolhido por entender que houve o reconhecimento do requerido quanto à 

dívida existente. 31. Sobre mais, em não havendo o pagamento da 

integralidade do débito pendente, deverá o requerido responder pela sua 

inércia. DO DISPOSITIVO 32. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, e nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 

911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04, e CONDENO o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 

2º do CPC. 33. JULGO IMPROCEDENTE a RECONVENÇÃO, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, e CONDENO o requerido/reconvinte ao pagamento 

dos honorários em favor do autor, no importe de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 1º e 2º). 34. Após o trânsito em 

julgado arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 35. Às 

providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016769-19.2019.8.11.0002
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1016769-19.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: PEDRO DE OLIVEIRA Vistos. . 1. 

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de PEDRO DE OLIVEIRA, 

partes qualificadas nos autos, alegando que firmou com a ré contrato de 

financiamento para aquisição do veículo marca Peugeot, modelo 208 

Allure, ano/modelo 2013, cor branca, placa OBL-8005. 2. Conta que a ré 

encontra-se inadimplente com suas prestações, a partir do dia 28/07/2019, 

pelo que requer a concessão de liminar de busca e apreensão para 

retomada do bem mencionado na inicial. 3. Concedida a liminar (id. 

26087552), foi devidamente cumprida, conforme auto de apreensão 

lavrado nos autos (id. 26613236), ocasião em que a parte requerida 

apresentou, espontaneamente, a contestação através do id. 26338024, 

buscando a revisão de algumas cláusulas do contrato, tais como a 

cobrança de seguro, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem e tarifa 

de registro. Preliminarmente, arguiu a inépcia da inicial e carência da ação. 

4. O autor, por sua vez, apresentou sua impugnação conforme se vê no 

id. 27448383 5. Intimadas as partes a produzirem provas que fossem 

necessárias, ambas as partes deixaram de exercer seu direito. 6. Os 

autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 7. Trata-se de 

Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em desfavor de PEDRO DE OLIVEIRA, alegando, a 

autora, em síntese, que a ré financiou o veículo e incorreu em mora. 8. 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. DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL 

9. Sustenta o requerido que a ação deve ser julgada extinta ante a 

ausência da apresentação do contrato original nos autos. 10. Pois bem. 

Vejo que a preliminar aventada não deve ser acolhida. Em análise às 

regras contidas no Decreto-Lei 911/69, observo que inexiste tal exigência, 

sendo suficiente para instrução dos autos a juntada do instrumento 

particular com cópia digitalizada. 11. Sobre o tema segue o julgado. 

APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

– valor da causa que deve corresponder às parcelas vencidas e 

vincendas retificado – desnecessária a juntada do contrato original - 

INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE quanto ao sistema de amortização – 

TARIFA DE REGISTRO, tarifa de AVALIAÇÃO e PAGAMENTOS NÃO 

AUTORIZAD12AÇÃO DA DÍVIDA SERÁ ENTREGUE à DEVEDORA - 

sentença parcialmente reformada – recurso parcialmente provido. (TJSP; 

Apelação Cível 1049629-17.2018.8.26.0576; Relator (a): Cesar Luiz de 

Almeida; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José 

do Rio Preto -2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de 

Registro: 14/01/2020) 12. Desta feita, inexistindo previsão legal para a 

apresentação do contrato original, até porque trata-se de processo virtual, 

deixo de acolher a preliminar. DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO 

13. O requerido alega que o autor é carecedor da ação na medida em que 

deixou de registrar o instrumento de contrato no cartório de títulos. 14. 

Ocorre, todavia, que o contrato apresentado no id. 25803065 fora 

devidamente registrado no cartório de títulos, em 07/05/2019, na Cidade de 

Caucaia-CE, conforme se vê da certidão lavrada pelo respectivo cartório. 

15. Diante do exposto, comprovado o registro do contrato, deixo de 

acolher a preliminar. DO MÉRITO DO PLEITO REVISIONAL NA 

CONTESTAÇÃO 16. Quanto ao pedido de revisão da ré, ressalto que é 

admissível a discussão de encargos ilegais e abusivos, em contestação 

de ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, ante o 

princípio da economia processual e da ampla defesa. 17. Posto isso, 

passo a análise dos pedidos contidos na contestação. DOS SEGUROS 18. 

Quanto ao seguro de proteção financeira, resta pacificado que o mesmo é 

inerentes ao contrato de financiamento de veículo, não implicando venda 

casada nem havendo vedação a ele. Em tese, acarreta segurança para os 

contratantes porque se houver sinistro previsto nas cláusulas a 

seguradora quitará o saldo devedor do contrato. 19. Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE 

APLICAÇÃO DO CDC – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO 

CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – 

LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA 

COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO 

CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] A 

pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, 

mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, 

estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a 

quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de 

invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas 

hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

[...] (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018) 20. Por 

esta razão, mantenho a cobrança do seguro. DA TARIFA DE CADASTRO 
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21. No julgamento do repetitivo Resp. n. 1255573/RS, o STJ decidiu que 

permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 

normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser 

cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira. 

22. Sobre o tema, segue o aresto: APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO E 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS 

PACTUADOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – TARIFAS E 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADOS NO 

CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Só 

se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo 

uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento 

externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. “[...] 7. 

Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro , a qual remunera 

o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, 

base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e 

informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da 

abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 

operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser 

cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 

3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).[...]” (REsp 

1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (destaquei) A jurisprudência é 

pacífica quanto à possibilidade de capitalização mensal de juros na 

hipótese de contrato bancário firmado após o dia 31.03.2000, data da 

entrada em vigor da MP 1.963-17/2000, e, desde que haja expressa 

previsão contratual. (N.U 1010857-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no 

DJE 10/12/2019) 23. No caso dos autos, verifica-se que incidiu nos 

valores cobrados pela instituição financeira a importância de R$ 795,00 

(setecentos e noventa e cinco reais), referente à Tarifa de cadastro, 

conforme se depreende do item 4.4 do contrato. 24. Portanto, válida a 

tarifa de cadastro, improcede o pleito neste sentido. DA TARIFA DE 

REGISTRO DE CONTRATO 25. De acordo com a tese fixada pelo STJ no 

Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP, TEMA 958, é possível a 

cobrança de despesa com registro de contrato desde que efetivamente 

prestado e sem onerosidade excessiva ao consumidor. 26. Neste sentido, 

segue o julgado: E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR – PRINCÍPIO DA 

DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E 

ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – SÚMULAS 539 E 541 

DO STJ – ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS – NÃO VERIFICADA – 

TARIFAS ADMINISTRATIVAS - AVALIAÇÃO DE BEM – GRAVAME – 

REGISTRO DE CONTRATO - TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE DE 

COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A 

EFETIVA PRESTAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA 

REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Em 

contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição 

financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do 

contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que 

efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, 

aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial 

Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. (N.U 1030357-10.2018.8.11.0041, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA 

GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 19/12/2019). 27. No caso dos autos, houve a devida 

comprovação do serviço prestado, conforme certidão lavrada pelo 

cartório de registro, bem como não vislumbrei a onerosidade excessiva na 

cobrança, razão pela qual improcede o pleito do autor. DA TARIFA DE 

AVALIAÇÃO DE BEM 28. É válida a cobrança da tarifa de avaliação de 

bem dado em garantia quando não houver abusividade da cobrança por 

serviço não efetivamente prestado e quando não for onerosamente 

excessiva ao consumidor. 29. Tal entendimento foi firmado pelo Superior 

Tribunal de Justiça, tema nº 958, no bojo do Resp 1578553 / SP, sob o rito 

dos recursos repetitivos. 30. Sobre a matéria tem decidido o Tribunal de 

Justiça do nosso Estado: AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE REVISÃO DE CONTRATO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COBRADO 

– COBRANÇA ABUSIVA – PREVIÃO CONTRATUAL NULA – APLICAÇÃO 

DE MULTA POR SE TRATAR DE AGRAVO MANIFESTAMENTE 

IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O eg. STJ ao julgar o REsp 

nº 1578553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a 

tese de que é válida a cobrança da “ tarifa de avaliação do bem dado em 

garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa 

com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança 

por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle 

da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (STJ – 2ª Seção – 

REsp 1578553/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

28/11/2018, DJe 06/12/2018). 2. Embora o contrato em análise preveja a 

cobrança da tarifa de avaliação do bem, não consta qualquer menção de 

quais os serviços que correspondem, e muito menos há comprovação da 

efetiva prestação de quaisquer serviços vinculados à cobrança. (N.U 

0035233-17.2019.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 

30/09/2019) 31. No caso dos autos, houve cobrança da tarifa de 

avaliação do bem no valor de R$-485,00 (item IV-8 do contrato), sem que 

houvesse qualquer comprovação de que o serviço tenha sido 

efetivamente prestado. 32. Posto isso, acolho o pedido para afastar a 

cobrança da referida tarifa, de forma simples. DA JUSTIÇA GRATUITA 33. 

Deixo de acolher o pedido de gratuidade processual postula pelo requerido 

uma vez que o mesmo não conseguiu demonstrar, de forma efetiva, sua 

hipossuficiência financeira. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 34. Pois bem. Vejo 

que a ação veio devidamente instruída com Contrato de financiamento e a 

notificação extrajudicial que é hábil para demonstrar a constituição em 

mora da parte requerida. 35. Sobre mais, o requerido contestou o pedido 

inicial, pugnou pela revisão do contrato, todavia, deixou de realizar o 

pagamento integral do débito, nos termos previstos em lei. 36. Assim, 

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. 37. Em especial, verifico que houve o 

reconhecimento da requerida quanto à dívida existente e, não havendo o 

pagamento da integralidade do débito, deve a requerida responder pela 

sua inércia. 38. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, 

podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço vil, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial. DISPOSITIVO 39. 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 e, 

por conseguinte, 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. 40. Em razão da 

sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 41. Após o trânsito em 

julgado arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. 42. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014549-48.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONELCO DA SILVA RONDAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1014549-48.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: RONELCO DA SILVA RONDAN Vistos. 1. Cuida-se de ação 

proposta por BANCO DAYCOVAL S/A em face de RONELCO DA SILVA 

RONDAN, 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” (ID 25941221). 3. 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 
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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. O autor, por sua vez, 

argumentou a validade da constituição em mora do requerido, por meio do 

instrumento de protesto realizado (ID 29570267), juntando aos autos a 

mesma notificação extrajudicial já anexada. 6. Com efeito, a notificação 

mediante o instrumento de protesto por edital não tem validade antes que o 

autor possa esgotar os meios de localização do devedor. 7. Nesse sentido 

vem decidindo a jurisprudência pátria: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - 

PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO 

- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação 

extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no 

contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está 

caracterizada a mora. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 

26/03/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – 

DEFERIMENTO – COMPROVAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA – DEVEDOR 

FIDUCIÁRIO NOTIFICAÇÃO POR CARTA, EXPEDIDA POR CARTÓRIO DE 

TÍTULOS E DOCUMENTOS – INFRUTÍFERA - ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR MAS DEVOLVIDA PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ – 

SENTENÇA REFORMADA -RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da 

justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as 

despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. 

A comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Não tendo havido a regular constituição do 

consumidor em mora, impõe-se a extinção da ação de busca e apreensão. 

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a 

notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde 

que recebida no endereço de seu domicílio, ainda que não pessoalmente 

pelo devedor. (Ap 134343/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) 8. Assim, não comprovada a 

regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 9. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas 

pagas na distribuição. 11. Após o trânsito em julgado, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. 12. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007653-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZOZIMO MATIAS DE AMORIM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE OAB - MT14979-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007653-23.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ZOZIMO MATIAS DE AMORIM 

REU: BANCO BMG S.A Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de “Ação 

Declaratória c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais” proposta por 

ZOZIMO MATIAS DE AMORIM em desfavor de BANCO BMG S.A, todos 

qualificados nos autos. Alega na exordial que acreditava ter contraído 

junto à reclamada empréstimo consignado, porquanto tenha sido realizado 

TED em sua conta, contudo, ao verificar os valores descontados, 

percebeu que se tratava em verdade de contrato de cartão de crédito, o 

qual alega nunca ter utilizado, ou, sequer desbloqueado. Diante disto, 

requer a repetição de indébito dos valores indevidamente descontados de 

sua conta, bem como a condenação da demandada em danos morais 

causados. A exordial fora recebida em id nº 20150203, sendo indeferida a 

tutela antecipada, bem como sendo determinada a citação da requerida, 

invertendo o ônus da prova. Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação 22009420, requerendo a improcedência da demanda. 

Impugnação à contestação aportada em id nº 22645549. Intimada para 

especificar as provas que pretende produzir, a parte autora pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide e a requerida quedou silente. Os autos 

vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, 

cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 330 do CPC, 

não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória: “O 

juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência”. O C. Superior 

Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que 

“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

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

REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 

17.09.90, p. 9.513). Desta feita, a cognição do Juízo resume-se à questão 

unicamente de direito, de modo que o processo se mostra pronto para a 

prolação de sentença. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são 

de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial, denoto que o autor não logrou em demonstrar o fato constitutivo 

de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em favor 

da mesma, visto que, ao requerido caberia demonstrar que a autora 

detinha contrato prevendo os descontos em folha, tidos como em tese 

indevidos, bem como que permanecia inadimplente, ao passo que caberia 

à autora comprovar que houve os descontos indevidos, sendo que nos 

autos quem se desincumbiu do encargo fora a parte reclamada. Explico. 

Em que pese os argumentos exposto pelo autor, verifico que a empresa ré 

acostou aos autos contrato em id nº 22010482 devidamente assinado pela 

autora, o qual detém os termos da contratação de cartão de crédito com 

limite de crédito disponível para saque e demais tipos de crédito, além das 

faturas e TED’s realizados pela parte autora, consoante se extrai em id nº 

22010704/22010711. Imperioso destacar, que no referido contrato consta 

a assinatura da autora, ou seja, a mesma tomou ciência de todas as 

clausulas e termos constantes no referido contrato, não podendo aduzir 

surpresa quando da notícia de cobrança de dívida advinda do referido 

contrato. Ora, volvendo o olhar ao contrato de id nº 22010482, é possível 

extrair as informações sobre todas as condições e papéis inerentes ao 

fiador, não sendo crível aduzir que não fora informado acerca, não ferindo 

o previsto no art. 6º, III, do CDC. Vê-se, pois, que caberia à autora a 

comprovação do fato constitutivo do direito alegado, conforme a dicção do 

artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo com a inversão do 

ônus da prova, sendo certo que, in casu, a reclamada demonstrou fato 

extintivo do direito do autor, uma vez que totalmente devida a cobrança 
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efetuada. Nesta senda, em análise ao conjunto probatório existente nos 

autos, verifico a ausência de prova cabal e robusta acerca dos fatos 

alegados pela autora, sendo perfeitamente lícita a conduta da demandada, 

posto que agiu em exercício regular de seu direito quando diante da 

inadimplência, promove o desconto em folha de pagamento, eis que 

modalidade prevista em contrato. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE 

PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – 

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – ABUSO NA 

CONTRATAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADOS – 

COMPROVAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR E LIBERAÇÃO 

DO VALOR DO CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Não se comprovando o vício do consentimento alegado 

pelo autor, na contratação de empréstimo com reserva de margem 

consignável, visto que o valor foi liberado na sua conta bancária, não há 

falar em ilegalidade da transação bancária respectiva, nem dos descontos 

efetuados em sua folha de pagamento. 2. Reconhecida a regularidade do 

negócio, não há falha na prestação do serviço, tampouco restituição de 

valores e compensação por danos morais, notadamente porque está 

demonstrada a contratação do empréstimo feita pelo autor, como também 

que os valores foram recebidos por ele. (TJMS. Apelação Cível n. 

0801269-07.2019.8.12.0021, Três Lagoas, 2ª Câmara Cível, Relator (a): 

Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 26/03/2020, p: 31/03/2020)” 

Desse modo, não obstante a inversão do ônus da prova, a requerida 

logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão do requerente, 

desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a improcedência da 

demanda. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o 

que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

CONDENO autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiário da justiça gratuita. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Várzea Grande/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007893-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELCY FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007893-12.2018.8.11.0002. AUTOR(A): NELCY FERREIRA DA COSTA 

REU: BANCO BMG S.A Vistos em Regime de Exceção. Cuida-se de “Ação 

Declaratória c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais” proposta por 

NELCY FERREIRA DA COSTA em desfavor de BANCO BMG S.A, todos 

qualificados nos autos. Alega na exordial que vem sofrendo descontos 

mensais em sua folha de pagamento, no valor de R$- 46,38 (quarenta e 

seis reais e trinta e oito centavos), a título de RMC – Reserva de Margem 

Consignável, referente à um empréstimo realizado junto à requerida. 

Todavia, alega que empréstimo firmado entre as partes não se refere a um 

consignado ''normal'', mas sim de um empréstimo consignado pela 

modalidade cartão de crédito, o qual deu origem a constituição da reserva 

de margem consignável (RMC) e que desde então a empresa tem realizado 

a retenção de margem consignável no percentual de 5% sobre o valor de 

seu benefício. Diante disto, requer a repetição de indébito dos valores 

indevidamente descontados de sua conta, bem como a condenação da 

demandada em danos morais causados. A exordial fora recebida em id nº 

16289245, sendo indeferida a tutela antecipada, bem como sendo 

determinada a citação da requerida, invertendo o ônus da prova. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação 18097364, 

requerendo a improcedência da demanda. Impugnação à contestação 

aportada em id nº 18200902. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência”. O C. Superior Tribunal de 

Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que “presentes as 

condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, 

e não mera faculdade, assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). 

Desta feita, a cognição do Juízo resume-se à questão unicamente de 

direito, de modo que o processo se mostra pronto para a prolação de 

sentença. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Não obstante os argumentos lançados na 

exordial, denoto que o autor não logrou em demonstrar o fato constitutivo 

de seu direito, mesmo com a inversão do ônus da prova deferido em favor 

da mesma, visto que, ao requerido caberia demonstrar que a autora 

detinha contrato prevendo os descontos em folha, tidos como em tese 

indevidos, bem como que permanecia inadimplente, ao passo que caberia 

à autora comprovar que houve os descontos indevidos, sendo que nos 

autos quem se desincumbiu do encargo fora a parte reclamada. Explico. 

Em que pese os argumentos exposto pelo autor, verifico que a empresa ré 

acostou aos autos contrato em id nº 18097898 devidamente assinado pela 

autora, o qual detém os termos da contratação de cartão de crédito com 

limite de crédito disponível para saque e demais tipos de crédito, além das 

faturas, consoante se extrai em id nº 18097902 e 18097904. Imperioso 

destacar, que no referido contrato consta a assinatura da autora, ou seja, 

a mesma tomou ciência de todas as clausulas e termos constantes no 

referido contrato, não podendo aduzir surpresa quando da notícia de 

cobrança de dívida advinda do referido contrato. Ora, volvendo o olhar ao 

contrato de id nº 18097898, é possível extrair as informações sobre todas 

as condições e papéis inerentes ao fiador, não sendo crível aduzir que 

não fora informado acerca, não ferindo o previsto no art. 6º, III, do CDC. 

Vê-se, pois, que caberia à autora a comprovação do fato constitutivo do 

direito alegado, conforme a dicção do artigo 373, inciso I, do Código de 

Processo Civil, mesmo com a inversão do ônus da prova, sendo certo que, 

in casu, a reclamada demonstrou fato extintivo do direito do autor, uma 

vez que totalmente devida a cobrança efetuada. Nesta senda, em análise 

ao conjunto probatório existente nos autos, verifico a ausência de prova 

cabal e robusta acerca dos fatos alegados pela autora, sendo 

perfeitamente lícita a conduta da demandada, posto que agiu em exercício 

regular de seu direito quando diante da inadimplência, promove o desconto 

em folha de pagamento, eis que modalidade prevista em contrato. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE 

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA 

DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – 

ABUSO NA CONTRATAÇÃO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO 

COMPROVADOS – COMPROVAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO PELO 

AUTOR E LIBERAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se comprovando o vício do consentimento 
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alegado pelo autor, na contratação de empréstimo com reserva de margem 

consignável, visto que o valor foi liberado na sua conta bancária, não há 

falar em ilegalidade da transação bancária respectiva, nem dos descontos 

efetuados em sua folha de pagamento. 2. Reconhecida a regularidade do 

negócio, não há falha na prestação do serviço, tampouco restituição de 

valores e compensação por danos morais, notadamente porque está 

demonstrada a contratação do empréstimo feita pelo autor, como também 

que os valores foram recebidos por ele. (TJMS. Apelação Cível n. 

0801269-07.2019.8.12.0021, Três Lagoas, 2ª Câmara Cível, Relator (a): 

Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 26/03/2020, p: 31/03/2020)” 

Desse modo, não obstante a inversão do ônus da prova, a requerida 

logrou êxito em provar fato extintivo da pretensão do requerente, 

desincumbindo-se do seu ônus probatório, impondo a improcedência da 

demanda. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o 

que faço com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil. 

CONDENO autor ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10 % (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), contudo, 

SUSPENDO a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, eis que 

beneficiário da justiça gratuita. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Várzea Grande/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção
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